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ســعت هــذه الدراســة إلــى رصــد االجتاهــات البحثيــة اجلديــدة فــى بحــوث التســويق السياســي املنشــورة فــى 
ســياقن مختلفــن: األول منهمــا ميثــل املجتمعــات العربيــة، واآلخــر ميثــل املجتمعــات األجنبيــة علــى كافــة مســتوياتها 
ــة  ــات العلمي ــى الدوري ــة املنشــورة ف ــي للبحــوث العلمي ــن املســتوى الثان ــل م ــى التحلي ــاد عل ــك باالعتم ــة. وذل الثقافي
املُحكَّمــة باللغتــن العربيــة واألجنبيــة فــى الفتــرة مــن عــام )2006 حتــى 2018(؛ بهــدف رصــد ومراجعــة تطــور 
بحــوث التســويق السياســي فــى ضــوء تطــورات وســائل اإلعــام التقليديــة ثــم احلديثــة، والتأثيــرات التــي أحدثتهــا 
والتمييــز بــن مفاهيــم وتطبيقــات التســويق السياســي فــى فتــرات االنتخابــات مــن جانــب، والتســويق السياســي 
لألحــزاب والشــخصيات واألفــكار السياســية. وحتليــل تطــور نظريــات التســويق السياســي. وتقــدمي رؤيــة نقديــة 
للجوانــب النظريــة فــى بحــوث التســويق السياســي. عــاوة علــى تقــدمي خاصــة تفســيرية لبحــوث التســويق السياســي 
ورؤيــة مســتقبلية لهــا. وقــد خلصــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج –مــن بينهــا- ضــرورة اهتمــام الباحثــن 
املصريــن والعــرب بتوظيــف املنهــج الكيفــي فــى بحــوث التســويق السياســي؛ ألن هــذا املنهــج يقــوم بدراســة الظاهــرة 
بشــكل أكثــر عمًقــا، وبالتالــي فهــو يختلــف فــى نتائجــه عــن املنهــج الكمــي، كمــا حتتــاج الدراســات العربيــة إلــى توظيــف 
ــة  ــرح الباحث ــة، وتقت ــى غــرار البحــوث األجنبي ــي الرقمــي عل ــى ســياق الفضــاء اإلعام ــة القدميــة ف األطــر النظري
أهميــة مراعــاة التــوازن بــن اجتاهــن أساســين فــى البحــوث املســتقبلية؛ يتمثــل األول فــى وجــود اجتــاه يهتــم اهتماًمــا 

كبيــًرا بالتركيــز علــى الناخبــن باعتبارهــم الهــدف الرئيــس الــذي يســعى إليــه القائمــون بالتســويق السياســي.

ــة: التســويق السياســي«، »االتصــال السياســي«، »املشــاركة السياســية«، »اســتراتيجيات التســويق  ــات الدال الكلم
السياســي«، »احلمــات االنتخابيــة«، »االنتخابــات البرملانيــة«، »االنتخابــات الرئاســية«.

The study aims to investigate new trends in Political Marketing researches that 
published in two different contexts ,firstly ; by presenting the political elections in 
the Arab societies, secondly; introduced how the foreign countries . The researcher 
depended on Meta Analysis method in the peer –reviewed Journals which published 
in both Arabic and English languages. The study focused on distinguishing between 
concepts and applications of political marketing regarding to the parties and the 
ideas, also it analyzed the development of political marketing theories, and intro-
duced a critical view of both theories and methods that were used by the other 
researchers in the field of current study. In addition, we provide an explanatory sum-
mary of the political marketing research and a future vision of it. 

Keywords:
The political marketing, The Political Communication, The Political Participation, 

The Political Marketing Strategies, Election Campaigns, The parliamentary Cam-
paigns, The Presidential Campaigns. 
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شهدت بحوث التسويق السياسي فى العديد من دول العالم منًوا مطرًدا على مدار اثني   

الواليات املتحدة األمريكية،    ، وبخاصة فى2018حتى    2006عشر عاًما فى الفترة من  
متالحقة   زمنية  فترات  فى  األمريكية  الرئاسة  االنتخابية ملرشحي  أعطت احلمالت  وقد 
التعرف على أهم األطر   الباحثة على  التطورات، وحرًصا من  للعديد من  مناذج تطبيقية 

سويق  املنهجية والنظرية وتطور وسائل اإلعالم التي أدت إلى تطور فى استراتيجيات الت 
السياسي وآلياته؛ فقد قامت بالرصد والتحليل والتوثيق لكافة بحوث التسويق السياسي  
انتخابات   حمالت  فى  واجلديد  التقليدي  اإلعالم  وسائل  من  كل  توظيف  مدى  لتحديد 
احلمالت   وتلك  جانب،  من  وترامب  أوباما  حمالت  على  بالتطبيق  األمريكية،  الرئاسة 

األ الدول  بعض  فى  قامت االنتخابية  لقد  آخر.  جانب  من  واألفريقية  واألسيوية  وروبية 
واألجنبية العربية  البحوث  من  لعدد  مقارنة  حتليلية  نقدية  رؤية  بتقدمي  التي    ، الباحثة 

لبحوث   والنظرية  املنهجية  األطر  تطوير  بهدف  السياسي؛  التسويق  مجال  فى  أجريت 
للنه مستقبلية  رؤية  تقدمي  إلى  باإلضافة  السياسي،  التسويق  التسويق  ببحوث  وض 

السياسي التي سوف يهتم الباحثون بتسليط الضوء عليها فى دراساتهم فى هذا املجال  
  البحثي.

  أهداف الدراسة:  -أ
تسعى هذه الدراسة إلى رصد االجتاهات البحثية اجلديدة فى بحوث التسويق السياسي 

فى ميثل    املنشورة  واآلخر  العربية،  املجتمعات  ميثل  منهما  األول  مختلفني:  سياقني 
  -وذلك من خالل:   ،املجتمعات األجنبية على كافة مستوياتها الثقافية

اإلعالم  .1 وسائل  تطورات  ضوء  فى  السياسي  التسويق  بحوث  تطور  ومراجعة  رصد 
  التقليدية ثم احلديثة والتأثيرات التي أحدثتها.  

مف .2 بني  جانب،  التمييز  من  االنتخابات  فترات  فى  السياسي  التسويق  وتطبيقات  اهيم 
 والتسويق السياسي لألحزاب والشخصيات واألفكار السياسية.

 حتليل تطور نظريات التسويق السياسي.  .3
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 العرض النقدي للجوانب النظرية فى بحوث التسويق السياسي.   .4
  .لية لهاتقدمي خالصة تفسيرية لبحوث التسويق السياسي ورؤية مستقب .5

  - اإلجراءات املنهجية للدراسة:  -ب
، وهي دراسة كيفية تهدف إلى  نوعية الدراسات الوصفيةتنتمي هذه الدراسة إلى  

فى  السياسي  التسويق  بحوث  فى  والنظريات  البحثية  واملناهج  اإلشكاليات    حتليل 
الثاني   املستوى  من  التحليل  أسلوب  إلى  الدراسة  وتستند  واألجنبية.  العربية  الدراسات 

)Secondary Analysis(  )1(  وهو أسلوب يسمح بالتحليل األكثر عمًقا للتراث العلمي ،
  لبحوث التسويق السياسي بعيًدا عن األسلوب اإلحصائي الكمي. 

ع  يتضمن  التي  الدراسات  بانتقاء  الباحثة  مصطلح  قامت  "التسويق  نوانها 
التسويق   أو"استراتيجيات  السياسية"،  أو"املشاركة  السياسي"،  أو"االتصال  السياسي"، 
الرئاسية"،   أو"االنتخابات  البرملانية"،  أو"االنتخابات  االنتخابية"،  أو"احلمالت  السياسي"، 

التسوي  مجال  فى  أجريت  التي  والبحوث  الدراسات  النتقاء  معايير  الباحثة  ق  ووضعت 
املعيار  أما  عليها،  االعتماد  التي مت  املصادر  فى مجموعة  األول  املعيار  يتمثل  السياسي؛ 
الثاني فيتمثل فى اإلطار الزمني لهذه البحوث. واعتمدت فى هذا الصدد على البحوث  
الفترة من   العربية واألجنبية فى  باللغتني  املُحكَّمة  العلمية  الدوريات  املنشورة فى  العلمية 

)، كما استعانت بشبكة املجلس األعلى للجامعات، ومت االعتماد  2018حتى    2006عام (
ـــ كمصدر أساسي  املعرفة املصري  ــــ من خالل موقع بنك  العاملية  البيانات  على قواعد 
املثال   سبيل  على  ــــ  ومنها  حديثة،  دراسات  من  السياسي  التسويق  عن  ُنِشر  ما  جلمع 

)Jstor, Eric, Ebesco Host, Proquest, Emerald insight, science 
Direct  على الدراسة  واعتمدت  العمدية).  العينة  الوصول    أسلوب  للباحثة  ى  تسنَّ التي 

الباحثة   أخضعتها  التي  العينة  هذه  قوام  بلغ  وقد  البيانات.  جمع  مرحلة  خالل  إليها 
  ) دراسة أجنبية.71) دراسة عربية، و(14) دراسة، منها (85للتحليل (
ب وقد  تنوعت  واحلديثة،  التقليدية  اإلعالم  وسائل  تنوع  بقدر  السياسي  التسويق  حوث 

التي   البحثية  املشكالت  وتنوعت  مختلفة،  بحثية  وأفكار  موضوعات  البحوث  هذه  تناولت 
وفًقا ملحاور محددة تتضمن   البحوث  الباحثة بتصنيف  الدراسات. وقامت  لها هذه  تصدت 

املاضي؛ بالتركيزعلى حمالت انتخابات الرئاسة    االجتاهات البحثية السائدة خالل العقد
  األمريكية.

إلى    ءً وبنا السياسي  التسويق  مجال  فى  البحثية  االجتاهات  بتقسيم  الباحثة  قامت  عليه 
  ثمانية محاور بحثية كالتالي: 
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األول:   التقليدية   -املحور  اإلعالم  وسائل  بتوظيف  اهتمت  انتخابات    فى   بحوث  حمالت 
  الرئاسة األمريكية: 

  (بالتطبيق على حملة أوباما)
) دراسة  (Eileen T.Walshاستهدفت  التغطية    )2() 2009)  عن  الكشف 

صحف   حتليل  خالل  من  وذلك  للجمهور؛  وتقدميها  والنوع  العرق  ملوضوعات  اإلعالمية 
مثل   اإلخبارية  القنوات  وبعض  بوست،  والواشنطن  تاميز  ،  MSNBCو  CNNالنيويورك 
يناير   من  الفترة  فى  املنشورة  املقاالت  كافة  على  التركيز  مت  يونيو    2008وقد  حتى 

الدراس  2008 صحف  التغطية  فى  فى  أوباما  تقدمي  أن  إلى  الدراسة  نتائج  أشارت  ة. 
الرجل   تشبه  امرأة  بأنها  هيالري  وصفت  حيث  بالعنصرية؛  يتسم  كان  اإلعالمية 

  األسطوري، وأن أوباما رجل أسود ناقص الذكورة. 
دراسة   بني    )Michael M. & Travis N.)  2010  ()3واستهدفت  املقارنة 

التليفزيوني اإلعالنات  عام حمالت  األمريكية  الرئاسة  انتخابات  إبّان  استخدمت  التي  ة 
يف  2004 املستخدمة  وتلك  التليفزيونية  2008،  اإلعالنات  أن  إلى  الدراسة  خلصت   .

، كانت تفوق تلك املستخدمة يف 2008التي استخدمها املرشحون للرئاسة يف انتخابات  
إلى اجلماهير املستهدَ 2004 الكمُّ والوصوُل  الدراسة ؛ وذلك من حيُث  فة. كما توصلت 

الشخصي يف  االتصال  اإللكترونية وحمالت  استخدام احلمالت  الرغم من  أنه على  إلى 
  ، إال أنه ال يزال لإلعالن التليفزيوني تأثير يف قرار االنتخاب.2008انتخابات الرئاسة 

) أجراها  دراسة  استهدفت   )Bruce W. & Kathleen Hall  2011()4وفى 
التحول بني البرامج اإلخبارية التي قامت بتغطية احلمالت االنتخابية    التعرف إلى تأثير

عام   فى  حلمالت  2008للمرشحني  املتابعني  املشاهدين  أن  عن  النتائج  أسفرت   ،
االنتخابات الرئاسية األمريكية حتولوا من برنامج إخباري إلى برنامج إخباري آخر، وأن 

دي كان  القنوات  بني  والتبديل  التحول  حملة  مستوى  خالل  وخالل    2008ناميكًيا 
  املؤمترات. 

 Arvind Diddi, Frederick Fico & Geri Alumitبينما استهدفت دراسة  
Zeldes. 2014).  )5(    النتخابات اإلعالمية  التغطية  بني  وانتخابات  2008املقارنة   ،

. أشارت النتائج إلى حتيز التغطية اإلخبارية جلون ماكني مقابل 2004و  2000عامي  
  % لصالح أوباما.36%، مقابل 53أوباما؛ حيث بلغت نسبة التحيز 

) أعدها  دراسة  حول    )Christopher Finn & Jack Glaser  2010()6وفى 
الرئاسية  تأثي واالنتخابات  الناخب  االستجابات  2008ر  تأثيرات  استكشاف  بغرض   ،
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تأثيًرا  املؤشرات  أكثر  أن  تبني  الرئاسة.  للتصويت ملرشحي  االنتخابات  قبل  ما  العاطفية 
إلى  املبحوثون  أشار  السياسي؛ حيث  تتمثل فى هوية احلزب  بعينه  ملرشح  التصويت  فى 

  يت ألوباما. شعورهم باألمل وهو مؤشر قوي للتصو 
) دراسة  العالقة    )Stephen M.Croucher etal)(2014()7واهتمت  بدراسة 

تأثير   السياسية، استهدفت حتليل مدى  اآلراء  التعبير عن  والرغبة فى  والنوع  الدين  بني 
باراك   األمريكي  املرشح  الرأي حول عرق  إبداء  الرغبة فى  وتدينه على  ودينه  الفرد  نوع 

عا انتخابات  فى  بشكل 2008م  أوباما  يؤثران  والتدين  الدين  أن  عن  النتائج  أسفرت   .
  كبير على الرغبة فى التعبير عن عرق أوباما.

 Lauren and، تناولت دراسة ( 2008وحول مقاييس احلمالت الرئاسية لعام  
Jeffrey2012(  )8(   تقييم األسلوبني األكثر شيوًعا لقياس الوقت الذي يقضيه الناخبون

أو أسلوب اللوحة    the recall methodويت، وهما طريقة االستدعاء  التخاذ قرار التص
the panel method  2008، وقد مت استخدام البيانات من املسح الذي أجرى عام .

اللوحة، وذلك قبل  أشارت نتائج الدراسة إلى تفضيل نسبة كبيرة من املبحوثني ألسلوب 
م فى حتديد القرار االنتخابي. وفى  بدء احلملة فى مقابل التأثير الضعيف لوسائل اإلعال

عن محددات الرضا فى عملية    )Paul S.Herrnson etal  2013(  )9دراسة أجراها (
انتخابات   فى  الناخب)    2008التصويت  (رضا  حول  نظري  إطار  فى  وذلك  األمريكية، 
Voter Satisfaction .  ودراسة مسحية 2008مت استخدام استطالع الرأي العام عام ،

ع فيما أجريت  متفاوتة  مستويات  لديهم  الناخبني  أن  إلى  النتائج  أشارت  اإلنترنت.  بر 
التصويت   أنظمة  بعض  استخدام  فى  توجد صعوبات  كما  التصويت،  عملية  بأبعاد  يتعلق 

  بوجٍه عام. 
القائمني    )Michael Serazio 2018()10وتهدف دراسة ( إلى رصد ممارسات 

يف   أدوارهم  على  للتعرف  املقابالت  على  باالعتماد  االنتخابية،  احلمالت  فى  باالتصال 
املواقف جتاه أنسب األماكن فى نشر األنشطة االتصالية، والقيم الالزمة لنشر السياسة. 

فى  أسفرت النتائج عن أن عمل مستشاري احلمالت يف تشكيل اخلطاب السياسي له دور  
  الترويج للمرشح السياسي. 

 ) أجراها  دراسة  السياسية   )Ryan 2017 ,Dawkins()11وفى  املشاركة  حول 
والتعبئة السياسية فى الواليات املتحدة األمريكية والشخصية واحلمالت التعبوية، بهدف 
النتائج إلى أن   السياسية. أشارت  التعبوية واملشاركة  التعرف على العالقة بني احلمالت 
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عبئة السياسية باستخدام احلمالت االنتخابية تثمر عن املزيد من املشاركة السياسية،  الت
  وهي من أكثر األدوات فاعلية فى جذب الناخبني. 

املستخدمة فى حمالت   البحوث التي ركزت على وسائل اإلعالم التقليدية   -املحور الثاني:  
  لد ترامب)انتخابات الرئاسة األمريكية: (بالتطبيق على حملة دونا

) دراسة  اختبار صحة فرضني    )Michael S & Charles2018()12استهدفت 
فى  أفضل  بشكل  يؤدون  أكثر  لديهم خبرة سياسية  الذين  "املرشحني  أن  األول يف    يتمثل 
حمالتهم من خالل التواصل مع الناخبني"، ويتمثل الفرض الثاني فى أن "املرشحني الذين 
يعتمدون على احلمالت فى التسويق السياسي لهم أفضل من غيرهم الذين ال يستعينون 

. أسفرت النتائج عن وجود تأثير لعامل 2016باحلمالت"؛ وذلك بالتطبيق على انتخابات  
زاد من معدالت (اإلعجابات) للمرشحة هيالري كلينتون مقارنة    اخلبرة السياسية وهو ما
  باخلصم دونالد ترامب. 

عام   األمريكية  الرئاسة  النتخابات  الروسية  التليفزيونية  التغطية  ،  2016وحول 
) دراسة  فى    )Tina  Burrett  2018(  )13استهدفت  حتيز  وجود  مدى  على  التعرف 

الروسية   التليفزيونية  اإلخبارية  ودونالد التغطية  كلينتون  هيالري  املرشحني  لصالح 
كما   ترامب،  دونالد  املرشح  لصالح  اإلخبارية  التغطية  إلى حتيز  النتائج  أشارت  ترامب. 
أساسية؛  موضوعات  أربع  على  األمريكية  الرئاسة  النتخابات  اإلخبارية  التغطية  ركزت 

اال فى  الروسي  التدخل  مطالب  ورفض  األمريكية،  الدميوقراطية  ضعف  نتخابات  وهي 
  األمريكية واحلالة اإليجابية لدونالد ترامب واحلالة السلبية لهيالري كلينتون.  

حول كيفية إدراك   )Alessandro and Jurgen2018()14وفى دراسة أجراها (
جمهور الناخبني لشخصية املرشحني هيالري كلينتون ودونالد ترامب، مت إجراء مقابالت  

لًيا فى السياسة األمريكية، وقد رأي اخلبراء أن كلينتون  خبيًرا محلًيا ودو  75مقننة مع  
ترامب باالستقرار   بينما مت تصوير  وامليكافيلية،  والنرجسية  باالنبساطية واالنفتاح  تتسم 
أساليب  فى  املرشحني  شخصية  بني  اختالفات  النتائج  أظهرت  كما  واالنفتاح،  العاطفي 

  إدارتهم للحمالت االنتخابية.
د استهدفت  حني  ( فى  خطابات    )Dilin Liu &Lei Lei2018()15راسة  حتليل 

األمريكية   الرئاسة  انتخابات  ترامب فى  واستراتيجيات  كلينتون،  ترامب وهيالري  دونالد 
إلى  2016 النتائج  أشارت  اخلطابات،  هذه  داخل  املشاعر  طبيعة  حتليل  على  عالوة   ،

أكث وأن  عاطفية،  كلمات  واستخدامه  ترامب  خطابات  سلبية  واجلمل  ارتفاع  التعبيرات  ر 
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الهجرة مبوضوعات  املرتبطة  تلك  على    ، املستخدمة  والقضاء  الشرعية  غير  والهجرة 
  داعش.

الثالث:   تناولت دور وسائل اإلعالم احلديثة  -املحور  الرئاسة    بحوث  انتخابات  فى حمالت 
  األمريكية: (بالتطبيق على حملة أوباما)

أثبتت شبكة اإلنترنت فاعليتها فى االنتخابات الرئاسية األمريكية؛ ففي دراسة أجراها  
عياد،   فى    ) 16()2015(خيرت  اإلنترنت  توظيف  مالمح  وحتليل  توصيف  استهدفت 

عام   األمريكية  االنتخابية  شبكة 2008احلمالت  أن  إلى  الدراسة  نتائج  أسفرت   .
انتخابات فى  مهمة  اتصال  وسيلة  موقع   اإلنترنت  رسالة  كانت  األمريكية. حيث  الرئاسة 

املوقع   كان  كما  التغيير،  إحداث  على  أنفسهم  األمريكيني  فى  ثقته  هي  األساسية  أوباما 
  اإللكتروني ألوباما أكثر قدرة على تطبيق استراتيجية اإلقناع وبناء اإلجماع. 

) أجرتها  التشابه   )Natalie Pennington etal  2015  ()17وفى دراسة    حول 
جتريبية   دراسة  بإجراء  وذلك  بوك؛  الفيس  موقع  عبر  ورومني  أوباما  صفحتي  بني 
تستهدف تقييم فاعلية وسائل اإلعالم االجتماعية فى االنتخابات الرئاسية األمريكية عام 

. أسفرت النتائج عن  2008، والتي كان لها دور بالغ األهمية فى انتخابات عام  2012
ها التواصل سياسًيا خالل الفيس بوك؛ مثل النشر على  وجود أساليب ميكن للمستخدم ب

  احلائط الشخصي، والتفاعل مع صفحة املرشح ومنشورات األصدقاء.
سعت فيها إلى التعرف على    )Barbara K.Kaye2013()18وفى دراسة أجرتها ( 

واملواقع  التليفزيوني،  البث  مواقع  فى  واملتمثلة  اإلنترنت،  عبر  اإلعالمية  الوسائط 
ومواقع الصحف للمرشحني،  السياسية  واملدونات  اإلذاعية  واملواقع  املجالت،  ومواقع  ية 

النتائج   أشارت  ومكني.  أوباما  مؤيدو  عليها  اعتمد  التي  واليوتيوب،  االجتماعي  التواصل 
إلى اعتماد الناخبني على مواقع التواصل االجتماعي والصحف اإللكترونية للحصول على  

  املعلومات السياسية.
  ) أجراها  دراسة  وسائل   )Michael Schudsa 2009()19وفى  دور  حول 

عام   األمريكية  الرئاسية  احلمالت  فى  اجلديدة  صحيفة  2008اإلعالم  واعتماد   ،
الدراسة  خلصت  اجلديدة.  اإلعالم  وسائل  على  التغطية  فى  األمريكية  تاميز  النيويورك 

وسائ كثافة ومتيز  على  تؤكد  اإلخبارية  التغطية  أن  على  إلى  لقدرتها  اإلعالم اجلديدة  ل 
  متكني املواطنني.

) دراسة  السياسي    )Robertson etal ,Scott P2010()20وتناولت  اخلطاب 
عام   األمريكية  الرئاسة  انتخابات  فى  واستخدامه  بوك  الفيس  حائط  مت  2008على   .
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الرئيسة للمنافسني الثالث وهم (باراك أوباما  إجراء دراسة حتليلية خلطاب الصفحات 
منشورات   من  كبيرة  نسبة  وجود  إلى  الدراسة  خلصت  ماكني).  وجون  كلينتون  وهيالري 
املرشحني فى موقع الفيس بوك على احلائط الشخصي، وأن هناك واحد من املرشحني  

احد، ويقضى معظم األفراد وقتهم يف الكتابة علي  الثالث يقوم بنشر البوست فى توقيت و
  حوائط املرشحني الثالث. 

التعرف   )etal Jessica Vitak2011()21.وفى سياق متصل استهدفت دراسة (
انتخابات   فى  بوك  الفيس  ملستخدمي  السياسية  املشاركة  طبيعة  ودعم  2008على   ،

السياسية   لألنشطة  مدى ميكن  أي  وإلى  السياسني،  التأثير  املرشحني  بوك  الفيس  عبر 
الدراسة عن وجود عالقة   نتائج  الشباب. أسفرت  الناخبني  السياسية بني  املشاركة  على 
بوجٍه   السياسية  واملشاركة  سياسية  ألهداف  بوك  للفيس  الشباب  استخدام  بني  إيجابية 
استخدام  مبهارت  يتعلق  وفيما  السابقة.  الدراسات  نتائج  مع  تتفق  نتيجة  وهي  عام، 

النتخابات،  اإلنترن  السياسية  املشاركة  فى  (  2008ت  دراسة   Eszter andاختبرت 
Aaron 2013()22(    مبمارسة اإلنترنت  جتارب  مستويات  (ترتبط  منها  فروض  صحة 

املشاركة   وسلوكيات  والتصويت،  املدنية،  واملشاركة  اإلنترنت،  عبر  السياسية  املعلومات 
بضعة   بعد  املسحية  الدراسة  إجراء  مت  فى  السياسية.  الرئاسية  االنتخابات  من  أشهر 

املتحدة   قوامها    2008الواليات  عينة  على  إلينوي،  جامعة  من    1001لطالب  مفردة 
استخدام  مهارات  زادت  كلما  أنه  النتائج  أشارت  االنتخابات.  فى  للمشاركة  املؤهلني 

ال  اإلنترنت واستخدام مواقع التواصل االجتماعي كلما ساعد ذلك فى تسهيل بناء رأس امل
 ) دراسة  مع  الدراسة  هذه  وتتفق  السياسية،  واملشاركة   Wayne Buenteاالجتماعي 

على    )23()2015 الرقمية  املواطنة  مفهوم  بني  العالقة  على  التعرف  استهدفت  التي 
األمريكية  االنتخابية  العملية  فى  اإلنترنت  تأثير  ضوء  فى  السياسية  واملعرفة  اإلنترنت 

نت فى متكني الناخبني باالتصال باملسئولني احلكوميني؛ ، والتي أثبتت قوة اإلنتر 2008
  % من األصوات فى واليته األولى. 53حيث حصل الرئيس األمريكي أوباما على  

الرابع:   احلديثة   -املحور  اإلعالم  وسائل  بتوظيف  اهتمت  انتخابات    بحوث  حمالت  فى 
  الرئاسة األمريكية:

  (بالتطبيق على حملة دونالد ترامب) 
) دراسة  أهم    )Jayeon Lee &Young Shin  2016()24تناولت  على  التعرف 

االختالفات فى األساليب التي اتبعها كال املرشحني هيالري كلينتون ودونالد ترامب فى  
، 2016تقدمي أنفسهم للناخبني من خالل مواقعهم اإللكترونية خالل انتخابات الرئاسة  
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حتليل محتوى املواقع اإللكترونية لهم. أظهرت نتائج الدراسة أن هناك اختالفات بني    مت
املرشحني فى أساليب التواصل فى كال املوقعني؛ حيث وصفت كلينتون سماتها الشخصية  

  بكلمات ذكورية مثل"بطل" و"قوي"، فى حني لم يصف ترامب سماته على اإلطالق.
أجراها   دراسة  ترتيب    )Xu  Lee & Weiail 2018 Jayeon)25وفى  حول 

األجندة عبر تويتر لكال املرشحني دونالج ترامب وهيالري كلينتون، استهدفت دعم نظرية  
املرشحني   تغريدات  أن  عن  النتائج  أسفرت  األولويات).  (ترتيب  اإلعالم  وسائل  أجندة 

ت  عكست أجندة مشكالت مت تسليط الضوء عليها؛ وهي مشكالت تتعلق بأحزابهم وحتيزا
  وسائل اإلعالم، كما أن ترامب أكثر جناًحا فى جذب الرأي العام للقضايا عبر تويتر. 

) عويس  ومحمد  الرافعي  مهيتاب  دراسة  تاريخ    )26()2018استهدفت  حتليل 
حمالت الرئاسة األمريكية على اإلنترنت بداية من حملة انتخابات الرئاسة األمريكية عام 

األخ  1992 االنتخابية  احلملة  عام  إلى  املنهج  2016يرة  على  الدراسة  اعتمدت   ،
الرئاسة   حمالت  بها  مرت  التي  التاريخية  املراحل  وحتليل  رصد  فى  والنقدي  التاريخي 
مجال  فى  اإلنترنت  شبكة  قوة  إلى  الدراسة  نتائج  أشارت  اإلنترنت.  على  األمريكية 

لى فى انتخابات  وهو ما جت  ،التسويق السياسي، وأنها أداة فاعلة فى احلمالت االنتخابية
عام   عام    2008الرئاسة  بانتخابات  و2004مقارنة  الثانية  .  الشاشة  دراسات  إطار  فى 

)(Second Screen   ) دراسة   )Shannon C.& Rachel R.  2017()27تناولت 
املشاركة   فى  التليفزيونية  لألخبار  اتصالي  كوسيط  الثانية  الشاشة  دور  على  التعرف 
السياسية إلكترونًيا وغير إلكترونًيا؛ وذلك من خالل تقييم هذا الوسيط فى دعم دونالد 

). إلعداد الدراسة مت االستعانة ببرنامج Mediated Modelترامب وفى بناء منوذج ( 
كترونية التابع جلامعة تكساس. أشارت النتائج إلى أن استخدام بحوث وسائل اإلعالم اإلل

الشاشة الثانية له فعاليته فى التعرف على األخبار وقت انعقاد االنتخابات، وثمة عالقة  
ولكنها   ترامب،  دعم  فى  دور  لها  كان  حيث  والسياسة؛  الثانية  الشاشة  استخدام  بني 

  واقع.  محدودة التأثير على املشاركة السياسية فى ال
، والتي متيزت بتصريحات 2016إن االنتخابات التمهيدية للحزب اجلمهوري عام  

ترامب املثيرة للجدل واملواجهات اجلدلية بني املتنافسني قد مت طرحها على تويتر؛ ذلك 
أن هذه الشبكة االجتماعية متكن املرشحني من التعبير عن آرائهم حول جوانب مختلفة،  

 .Galan., Garciaتملني مخاوفهم. فى ضوء ذلك سعت دراسة  ومشاركة ناخبيهم املح
إلى حتليل التغريدات التي نشرها أفضل أربعة مرشحني يف انتخابات والية   )28() (2017

التحليل   على  االعتماد  مت  ترامب)،  ودونالد  روبيو  وماركو  كروز،  وتيد  كارسون،  (بن  أيوا 
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رشحون األربع. أشارت النتائج إلى بعض  الكمي والكيفي لكافة التغريدات التي نشرها امل 
الوعود االنتخابية التي أقنع الفائز بها يف االنتخابات األولية الناخبني األمريكيني للوصول  

  إلى الرئاسة. 
بحوث التسويق السياسي فى ضوء وسائل اإلعالم التقليدية واحلديثة    - املحور اخلامس:  

األوروبية   الدول  بعض  مستوى  البحثية    فى على  املوضوعات  بعض  اهتمت  آخر  سياق 
برصد العالقة بني استخدامات األحزاب السياسية ملواقع التواصل االجتماعي والسلوك  

دراسة   استهدف  األمريكية  املتحدة  الواليات  ففي   Elizabeth&Heather)االنتخابي؛ 
L))29(  االجت التواصل  مواقع  عبر  السياسية  احلمالت  مشاركة  مدى  عن  ماعي،  الكشف 

االتصال   أهداف  تركيز  عن  الدراسة  نتائج  أسفرت  االنتخابي.  السلوك  على  وانعكاسها 
السياسية.   املشاركة  على  احلمالت  مديرو  حددها  التي  دراسة  الرئيسة  وتناولت 

(Frederick J. & R. Michael 2014) )30(   تأثير حمالت جمع توقيعات الناخبني على
النتا أشارت  السياسية.  قد املشاركة  املبادرات  لتأهيل  التوقيعات  جمع  عملية  أن  إلى  ئج 

  تؤدي يف حد ذاتها إلى مشاركة سياسية أكبر.
دراسة   تناولت  األوروبية  الدراسات  سياق   .M Blasco-Duatis, etal)وفى 

تشكيل االجتاهات نحو االنتخابات    التعرف على دورالصحافة األسبانية فى  )31(2017(
 1818من صناع الرأي أنتجوا    627. أظهرت نتائج الدراسة أن  2015األسبانية عام  

رأي خالل   اخلمسة    32مقالة  الصحف  جميع  فى  الدراسة–يوًما  أظهرت  -محل  كما   ،
  وجود نسبة كبيرة من املقاالت ليس لها عالقة مبقاالت الرأي.  

 S)نادرة فى مجال التسويق السياسي؛ حيث قام كٌل من  وتعد الدراسات املقارنة  
ndez 2017)áMorales& V Hern-Sola  )32(    بني مقارنة  حتليلية  دراسة  بإجراء 

السياسية  املشاركة  وأشكال  الناخبني  إقبال  مدى  على  للتعرف  وأسبانيا؛  تشيلي  دولة 
اجلديدة   واألشكال  الناخبني،  إقبال  بني  العالقة  واستكشاف  الشباب للشباب،  ملشاركة 

األسباني والتشيلي. أسفرت النتائج عن عدم الثقة يف النظام الدميقراطي، باإلضافة إلى  
  انخفاض نسبة إقبال الناخبني يف تشيلي وأسبانيا وغيرها.

دراسة   ركزت  متصل    ) Christian & David Nicolas)2012()33وفى سياق 
عملية حتول التركيز من السياسة إلى السمات الشخصية للسياسني؛ بالتركيز على  على  

أظهرت   السياسية.  ومقترحاتهم  األحزاب  من  أكثر  الشخصية  وخصائصهم  السياسني 
النتائج أن العوامل املؤسسية واخلصائص الفردية تعد محددات رئيسة لسلوك التصويت  
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فقط،   اإلعالم  لوسائل  التعرض  وليس  لها  الشخصي  اإلقليمية  الصحف  قراءة  أن  كما 
  تأثير إيجابي مماثل.  

فى دراسته تساؤلني يتمثل األول فى:    )Yonghwan Kim 2017)( )34لقد طرح  
اإلعالم  وسائل  استخدام  بني  العالقة  يتوسط  السياسية"  القضية  "معرفة  متغير  هل 

متغ هل  فى:  الثاني  التساؤل  ويتمثل  السياسية؟  واملشاركة  ير"املعتقدات واالستقطاب 
واملشاركة   واالستقطاب  اإلعالم  وسائل  استخدام  بني  العالقة  يتوسط  السياسية" 
استخدام  العالقة بني  تتوسط  ال  بالقضية  املعرفة  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  السياسية؟ 
وسائل   استخدام  أن  من  الرغم  على  السياسية،  واملشاركة  واالستقطاب  اإلعالم  وسائل 

يف   يسهم  قد  للمشاركة  اإلعالم  املواطنني  تنشيط  خالل  من  سليمة  دميقراطية  حتقيق 
  الفعالة يف السياسة.

) دراسة  ألقت  الضوء   )Shaun Beven & Mona Krewel 2015(  )35فيما 
على إمكانية متابعة األحزاب السياسية ألصوات الناخبني من خالل احلمالت السياسية، 

تواها. أسفرت النتائج عن أن احلمالت  وقدرة تأثير الرأي العام على هذه احلمالت ومح
كانت تهتم بحمالت اخلصم، وأن تركيز احلملة على حزب    2009االنتخابية األملانية لعام  

استجابة   قدرة  مدى  النتائج  هذه  وتعكس  أكثر.  استجابة  إلى  أدى  فردي  مرشح  أو 
  احلمالت السياسية الجتاهات الرأي العام.

بعض   اهتمت  ذلك  إطار  (وفى  دراسة  مثل  األوربية   & Homeroالدراسات 
2017James H. ()36(    فى الشباب  استخدام  مدى  على  للشاشة   20بالتعرف  دولة 

فى حتدثه  الذي  التأثير  ومدى  األخبار،  على  احلصول  فى  اإلعالم   الثانية  وسائل 
الشاشة  باستخدام  تهتم  والبرازيل  تركيا والصني  أن  الدراسة  نتائج  االجتماعية. أظهرت 

  الثانية لتعزيز املعلومات.  
بتحديد نوع املحتوى السياسي   )etal 2014),Berrocal S.  ()37اهتمت دراسة  

مستخدم وينتجه  يستهلكه  البحثي  والذي  الفريق  قام  ذلك  ولتحقيق  بإجراء   اإلنترنت، 
على   بالتطبيق  اليوتيوب  على  إنتاجها  مت  التي  السياسية  للمعلومات  حتليلية  دراسة 

ألقته   الذي  الدولية   Ana Botellaاخلطاب  اللجنة األوليمبية  رئيس بلدية مدريد أمام 
سبتمبر   النتائج2013فى  وأظهرت  األكثر   ،  الفيديو  مقاطع  بني  ارتباط  وجود  عدم 

حبة لها، وكان االجتاه الغالب هو العالقة بني التعليقات الواردة  مشاهدة والتعليقات املصا
  وسنة نشر الفيديو.
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دراسة   أثناء    )Graeme & Rita. 2017) (  )38قامت  االنتخابي  السلوك  برصد 
عام   األسكتلندية  البرملانية  االنتخابية  دوافع   ؛2011احلمالت  على  التعرف  بهدف 

ستخدام مواقع احلمالت االنتخابية، والكشف عن  اجلمهور، واملعوقات التي تواجهه فى ا
أمناط املعلومات واألدوات التي يستخدمها جمهور الناخبني عبر املواقع. وأسفرت نتائج 

مبحوًثا    26  ىالدراسة عن وصف غالبية املبحوثني ألنفسهم بالناخبني املنتظمني؛ حيث رأ 
  أهمية دعم بيانات املرشح عبر املوقع اإللكتروني. 

التالي:  التساؤل  وبخاصة    وحول  السياسية  املشاركة  زيادة  اإلنترنت يسهم فى  هل 
 )J,Jensen()39, 2013(فى حشد الشباب غير املهتم باحلياة السياسية؟ اتخذت دراسة  

بدور    ؛الدمنارك حالة اإلنترنت  قيام  التقليدية،  للتعرف على مدى  اإلعالم  لوسائل  بديل 
مثل   املدونات  هناك بعض  أن  الدمنارك  Huffington postوبخاصة  اختيار  وقد مت   ،

لإلنترنت،   كبيرة  استخدام  لها معدالت  التي  الدول  أكثر  من  نظًرا ألنها  للدراسة؛  كحالة 
املتا من  املزيد  على  اإلخبارية حتصل  املواقع  من  العديد  أن  إلى  النتائج  من خلصت  بعة 

خالل وسائل التواصل االجتماعي؛ حيث تقوم هذه الوسائل بتسهيل تقارب وسائل اإلعالم 
  أثناء تنقل املستخدمني بني وسائل اإلعالم القدمية واجلديدة. 

دراسة   اهتمت  متصل  سياق  بالتعرف    )FJ Ruiz & J Bustos 2016()40(وفى 
السياسية   األحزاب  استخدام  مدى  فروض  على  وتقوم  تويتر،  فى  للصور  األسبانية 

الدراسة على اختبار التغيير القائم فى مواقع التواصل االجتماعي بشكل عام، وفى موقع 
تويتر بشكل خاص، وزيادة استخدام الصور وأهميتها فيما يتعلق بالتأكيد على النصوص  

متنام بشكل  الصور  استخدام  زيادة  عن  النتائج  أسفرت  أصبحت    ،ياإللكترونية.  وأنها 
احلمالت   فى  استخدامها  على  عالوة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  أهمية  األكثر 

  الدعائية بصفة خاصة . 
دراسة   تطرقت  أسبانيا،  التعرف   )Vicente &Lorena  ()41, .(2017وفى  إلى 

نشر   فى  ودورها  االجتماعي،  التواصل  ملواقع  السياسية  األحزاب  استخدام  مدى  على 
اال أشارت  الرسائل  املواقع.  هذه  عبر  السياسية  باملشاركة  للمواطنني  للسماح  تصالية 

مقارنة   إعالمية جديدة  وسائل  لها  التي  باألحزاب  يرتبطون  املستخدمني  أن  إلى  النتائج 
) دراسة  كما سعت  تقليدية.  وسائل  على  تعتمد  التي   Meri,Amparo etalبنظيرتها 

قع التغريدات تويتر فى احلمالت االنتخابية؛  إلى حتليل الوظائف الرئيسة ملو  )42()2017
لكونه أشارت    اوذلك  السياسية.  لألحزاب  االتصالية  االستراتيجيات  فى  ضرورية  أداة 
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نتائج الدراسة إلى أن أكثر وظائف موقع تويتر وضوًحا تتمثل فى نشر اخلطط السياسية، 
  وامليل إلى اجلمع بني وسائل اإلعالم التقليدية واحلديثة. 

تناووفى    دراسة  لبلجيكا  كيفية   )Alujevic. 2012-Lucia Vesnic  ()43(ت 
السياسي،  االتصال  فى  بوك  الفيس  موقع  باستخدام  األوروبيني  املواطنني  اهتمام 

فى السياسية  للمشاركة  الترابط  من  املزيد  املسح    واستكشاف  استخدام  مت  الواقع. 
مثل   بوك  الفيس  موقع  على  الرسمية  الصفحات  من  العديد  على  بالتطبيق  اإللكتروني 

. أسفرت النتائج عن أن املبحوثني املهتمني بالسياسة  يالصفحة الرسمية للبرملان األوروب
ممارس  نيرو جذب   يأن  فى  اإلنترنت  يستخدموا  أال  يجب  السياسية  العامة  العالقات 
  ولكن يجب أن ميتد لبناء استراتيجيات اتصالية.  ،مهور لالهتمام بالسياسة فقطاجل

دراسة إليه  سعت  ما  مع  الدراسة  هذه   .J. Sánchez-Villar.etal) وتتفق 
االنتخابي؛  ) 44((2017  للسلوك  منوذج  فروض  صحة  من  هذه   حيثللتحقق  ركزت 

الويب كرائد فى  املدونات  الفعلي  2.0الدراسة على  تأثيرها  التأكد من مجال  أجل  ، من 
الويب مدونات  حالة  على  والتركيز  لألفراد  السياسي  السلوك  نظرية    ، على  وافتراض 

الدراسة وجود عالقة بني استخدام  نتائج اختبار منوذج  النهج. أظهرت  شاملة ومتكاملة 
  السياسية والنشاط السياسي.املدونة واملشاركة 

دراسة   متصل سعت  سياق  على  إلى    )K.et al. 2013),(Holt  )45وفى  التعرف 
االهتمام  على  االجتماعية  اإلعالم  ووسائل  اإلخبارية  اإلعالم  ووسائل  السن  تأثير 

السويد عام  السياسي واملشاركة،   االنتخابية فى  بالتطبيق على احلمالت  . 2010وذلك 
ال نتائج  املشاركة  أظهرت  تزداد  للعمر؛ حيث  وفًقا  املواطنني  بني  اختالفات  وجود  دراسة 

السن.  تقدم  مع  االجتماعية   السياسية  اإلعالم  وسائل  سًنا  األصغر  املجموعة  تستخدم 
  ألغراض سياسية أكثر من أي مجموعة من الفئات العمرية األكبر. 

) دراسة  االنتخابية    ) etal  ,Carlos Muniz  2017()46وتناولت  العمليات  أطر 
فى   االنتخابية  للحمالت  والتليفزيون  الصحف  فى  املنشورة  اإلخبارية  القصص  فى 
أسبانيا، أشارت النتائج إلى وجود اختالفات بني التغطية اخلبرية التليفزيونية والصحفية  

  .2015فى عام   Mexicoواملكسيك  Nuevo Leonلالنتخابات املنعقدة فى حكومة 
التعرف على   )etal 2017 ,Rocio Zamora Medina()47دراسة (استهدفت  

خالل   "تويتر"  االجتماعي  التواصل  موقع  عبر  السياسي  اخلطاب  فى  املستخدمة  األطر 
أشارت النتائج إلى قيام املرشحني باستخدام   .2015االنتخابات املحلية فى أسبانيا عام  

إطارين (املعلومات السياسية واالهتمام السياسي)، كما أشارت إلى أن استخدام تويتر فى  
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من  بدًال  املسموعة  التقليدية  اإلعالم  لوسائل  القدمية  األمناط  يكرر  يزال  ال  احلمالت 
  جانب واحد.وسائل اإلعالم االجتماعية، ويعتمد على منوذج االتصال فى 

بحوث التسويق السياسي فى ضوء وسائل اإلعالم التقليدية واحلديثة    -:  املحور السادس
  .على مستوى مصر وبعض الدول األفريقية
سليمان   (سلوى  دراسة  السياسي   )48()2011استهدفت  التسويق  على  التعرف 

االنتخابات   على  بالتطبيق  وذلك  مصر؛  يف  العاملة  السياسية  واجلماعات  لألحزاب 
، وقد اعتمدت الدراسة على املنهج املقارن، ويف 2010التشريعية التي أجريت يف نوفمبر  

ذين وال  2010إطاره متت املقارنة بني الذين قاموا بالتصويت يف االنتخابات التشريعية  
بدراسة العوامل املؤثرة    )49() قامت سلوى سليمان2012امتنعوا عن التصويت، فى عام (

وذلك   معني؛  مرشح  أو  معني  حزب  لصالح  التصويت  بشأن  االنتخابية  القرارات  يف 
 .2012-2011بالتطبيق على االنتخابات البرملانية التي أجريت يف مصر ما بعد الثورة  

النتائج إلى أن العامل األكثر تأثيًرا للذهاب لالنتخابات هو فرض غرامة قدرها  أشارت 
ملن    500 العامل   لمجنيه  أنه  النتائج  أظهرت  وبالتالي  االنتخابات،  يف  بصوته  يشارك 
النتخاب    ىاألقو االنتخابي  القرار  يف  تأثيًرا  العوامل  أكثر  أن  تبني  املبحوثني.  يف  تأثيًرا 

  أن يكون املرشح مناهًضا ضد النظام السابق. مرشح معني هو 
قياس مدى تأثير التعرض    )50()2013  ي الشربين  يواستهدفت دراسة (عبير فتح

املصري.   للشباب  االنتخابي  السلوك  على  الرئاسة  ملرشحي  السياسي  التسويق  حلمالت 
عار أشارت النتائج إلى عجز احلمالت االنتخابية ملرشحي الرئاسة عن حتقيق أهداف إش

الناخب مبصداقية الدعوة االنتخابية للمرشح والتوحد معه. فى سياق االهتمام مبعاجلة  
عام   الرئاسة  النتخابات  االخبارية  قامت  2014املواقع  غاز،  املجيد  عبد   ي (فاطمة 

على    )51()2017وآخرون،   اإلخبارية  املواقع  مستخدمي  جمهور  متابعة  مدى  برصد 
الرئ انتخابات  ألخبار  متابعة  اإلنترنت  أسباب  أن  عن  النتائج  أسفرت  املصرية.  اسة 

لالنتخابات الرئاسية على املواقع اإلخبارية تتمثل فى السرعة،    -عينة الدراسة  -اجلمهور
  وسهولة احلصول على املعلومات املتعلقة باملرشحني من خاللها.

سلوك  الحظت الباحثة قلة الدراسات العربية التي تناولت العالقة بني اإلعالم وال
االنتخابي، فى مقابل تتعدد الدراسات األجنبية حول ذات السياق؛ ورمبا يرجع ذلك إلى  
العربي،   الربيع  ثورات  بعد  وال سيما  العربية  الدول  فى  الدميوقراطية  املمارسات  حداثة 

من الدراسات العربية التي سعت إلى التعرف    )52()2012،  ي(إيناس اخلريب وتعد دراسة  
لعام   النواب  ملجلس  االنتخابية  التوعية  حمالت  دور  دعم    ،2011/2012على  فى 
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فى   عليه  االعتماد  ميكن  مقترح  منوذج  وتقدمي  اجلامعي،  للشباب  االنتخابي  السلوك 
االنتخابي. السلوك  تدعم  التي  التوعية  حمالت  نظرية   تخطيط  على  الدراسة    اعتمدت 

الرسائل االتصالية اإلقناعية   التي ركزت عليها  العناصر  السلوك املخطط بهدف تقسيم 
التوعية االنتخابية.  السياسية   حلمالت  املشاركة  ارتفاع نسبة  إلى  الدراسة  نتائج  أشارت 

  للشباب، ووجود مجموعة من العوامل التي أثرت فى اتخاذهم قرار املشاركة. 
) دراسة  العوامل   )etal 2017 ,Oni(Aderonke A. )53واستهدفت  حتديد 

اإللكترونية   الدميقراطية  تبني  على  تؤثر  أسفرت    E-Democracyالتي  نيجيريا.  فى 
للمواطنني السياسي  الدميقراطي  التوجه  ضرورة  عن  موقف    ،النتائج  تشكيل  بهدف 

النية الستخدامها،  ووجود  اإللكترونية،  الدميقراطية  نظام  واستخدام  قبول  نحو  إيجابي 
  وميكن حفز هذه النية من خالل برامج التوجيه السياسي واسعة النطاق.

 )54()2015وفى هذا السياق سعت دراسة (سلوى سليمان وإيناس عبد احلميد   
السيإلى   الصفحتني  محتوى  النتخابات  حتليل  باملرشحني  اخلاصتني  الرسميتني  اسيتني 

الفتاح السيسي وحمدين    ،2014الرئاسة املصرية   على موقع الفيس بوك، الفريق عبد 
صباحي؛ للتعرف على االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف دعايتهما االنتخابية، من  

هذا   عليهما،  حتميلها  مت  التي  للبوستات  الكيفي  التحليل  دراسة  خالل  إلى  باإلضافة 
ومدى  للصفحتني،  تقييمه  على  للتعرف  املصري  اجلامعي  الشباب  على  طبقت  ميدانية 

االنتخابي قراره  يف  مت  تأثيرهما  إطاره  ويف  املسح،  منهج  على  الدراسة  هذه  اعتمدت   .
من   العام  اجلمهور  ملرشحي  الشباب  مسح  املروجة  البوك  الفيس  لصفحات  املتعرضني 

الرئاسة  ملرشحي  الرسمية  الصفحات  مضمون  مسح  مت  كما  املصرية.  الرئاسة  سباق 
  املصرية قبل فترة االنتخابات. 

االجتماعي  املجال  فى  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدامات  تنوعت 
حظ والذي  والسياسي،  باعتبار    يواالقتصادي  كبيرة  منصات  بأهمية  الشبكات  هذه 

مبواقع   االهتمام  إلى  اجلزائر  فى  السياسية  باألحزاب  أدى  ما  وهو  السياسي،  للترويج 
من أجل التسويق    ؛2012التواصل االجتماعي بصفة خاصة خالل االنتخابات التشريعية  

عياش   بن  (رباب  دراسة  قامت  وأفكارها.  استخدام   )55()2017لبرامجها  بتحليل 
الر  بوك  فيس  اجلزائر  صفحات  وتكتل  الوطني،  التحرير  جبهة  حزب  من  لكل  سمية 

أثناء احلملة االنتخابية. أظهرت نتائج الدراسة تركيز تكتل اجلزائر اخلضراء    اخلضراء 
التكتل من   بها  التي يقوم  الشعبية  للتجمعات  املرافقة  أو اجلماهير  على تصوير احلشود 

الناخبني، ك لدى  له  واكتساب مشروعية  اإلقناع  بوك  أجل  الفيس  ما مت استغالل صفحة 
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الرسمية طيلة أيام احلملة االنتخابية؛ مما يؤكد على اعتماد التكتل على هذا املوقع فى  
  التسويق السياسي، وثقته بقوة تأثيره أكثر من حزب جبهة التحرير الوطني. 

ركزت فيها على بناء منوذج حول    )56()2013،  يوفى دراسة أعدتها (إيناس اخلريب
القرار    كيفية اتخاذ  وكيفية  واملرشحني،  السياسية  األحزاب  على  بالتعرف  الناخبني  قيام 

 Newmanوتقوم الدراسة بإعادة تفسير منوذج    ،االنتخابي بناء على املعلومات املستقبلة
and Sheth's  يؤثرا الدراسة عاملني  التصويت. تتضمن  املرشح:    نلسلوك  اختيار  على 

والثاني فى احلمالت االنتخابية للمرشح أثناء    ، سائل اإلعالميتمثل العامل األول فى دور و 
على   واحلصول  التصويت  بني  سلبي  ارتباط  وجود  إلى  النتائج  أشارت  االنتخابات.  فترة 
إلى رغبة   االنتخابية بوجٍه عام؛ ويرجع ذلك  وبرامجهم  الرئاسة  معلومات حول مرشحي 

ع  الثورة  بعد  السياسية  حقوقهم  فى ممارسة  للمعرفة  املصريني  افتقارهم  من  الرغم  لى 
  باملرشحني. 

السابع  وعلى    -:  املحور  التقليدية  اإلعالم  وسائل  ضوء  فى  السياسي  التسويق  بحوث 
  مستوى قارة أسيا

كوريا   فى  السياسية  احلياة  فى  األهمية  بالغ  بدور  الهواتف  تكنولوجيا  تقوم 
قام    اجلنوبية؛  حول    )etal 2016,Yonghwan Kim()57(حيث  دراسة  بإجراء 

إجراء  ومت  السياسية،  املشاركة  على  املحمول  الهاتف  الستخدام  املباشرة  غير  التأثيرات 
املنعقدة فى   الرئاسية  االنتخابات  أثناء فترة  الشركات  بإحدى  دراسة مسحية باالستعانة 

قوامها  2012ديسمبر   حصصية  عينة  على  بالتطبيق  نتائج    526،  أسفرت  مفردة. 
عن   السياسية الدراسة  واملشاركة  الذكية  الهواتف  استخدام  بني  ارتباطية  عالقة  وجود 

الشأن   ؛ للمبحوثني يتناقشون مع اآلخرين فى  أنهم  ألنها متدهم باألخبار واملعلومات كما 
  السياسي. 

) دراسة  مثل  الدراسات  بعض   Muhammad Shafiq, etalاهتمت 
فى    )58()2017 السياسية  اخلطابات  فى  املستخدمة  السياسية  والشعارات  بالبالغة 

باكستان؛ حيث استهدفت هذه الدراسة مقارنة اخلطاب السياسي والشعار السياسي فى  
أهمية  إلى  الدراسة  أشارت  قضايا.  من  اإلعالم  وسائل  تتناوله  مبا  باالستعانة  باكستان 

الس لألحزاب  التنظيمي  اإلصالح  على  أعضاء التركيز  لزيادة  خطوات  واتخاذ  ياسية 
عليها تعزيز العمق الفكري ألعضاء احلزب وقادة احلزب. فيما يتعلق  ي  احلزب، كما ينبغ

دراسة   تناولت  االنتخابية،  للحمالت  السياسي  الترويج   Kimberlianne)بأدوات 
Podlas 2015)  )59(   استخدام املوسيقى الشعبية يف احلمالت السياسية، وحقوق الطبع 
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لألغان املرتبطة   يوالنشر  واإلشكاليات  السياسية،  احلمالت  فى  املستخدمة  الشعبية 
    .بحقوق امللكية الفكرية للفنانني

إلى   )Hsuan 2017-Trisha T.C. & Yi()60وفى سياق متصل تطرقت دراسة ( 
البحث يف كيفية تأثير العوامل االجتماعية على مستخدمي اإلنترنت التايوانيني، والتعرف  
على مدى استخدام الشاشة الثانية وأثره على املشاركة السياسية عبر اإلنترنت. أجريت  

مفردة من مستخدمي الشاشة الثانية. توصلت    961الدراسة املسحية على عينة قوامها  
ى أن استخدام الشاشة الثانية يؤثر على املشاركة السياسية، كما ترتبط  نتائج الدراسة إل

وحول   باإلنترنت.  مستخدمي  لدى  إيجابي  بشكل  اإلعالم  وسائل  فى  واملصداقية  الثقة 
دراسة   سعت  االنتخابية،  الدعاية  فى  "تويتر"  التغريدات  موقع   Saifuddin)استخدام 

.etal. 2017) ,Ahmed.  )61(    على التعرف  أثناء  إلى  "تويتر"  موقع  استخدام  مدى 
لعام   الهندية  العامة  التجارب فى استخدام وسائل 2014االنتخابات  أولى  والتي متثل   ،

التواصل االجتماعي فى احلمالت السياسية، والتعرف على أكثر األحزاب السياسية التي  
التكر أعلى  لها  األاركان  أن  عن  الدراسة  نتائج  أسفرت  تويتر.  استخدام  فى  حزاب  ت 

لالنتخابات.   تنافسية  طبيعة  وهناك  تويتر.  استخدام  فى  مختلفة  أهداف  لها  السياسية 
الستراتيجيات  مهًما  "تويتر"  ويعد  النقد،  فى  تويتر  تستخدم  األحزاب  بعض  أن  لوحظ 
وتعزيز   احلملة،  حتديثات  لنشر  كأداة  بكفاءة  يستخدم  وكذلك  االنتخابية،  احلمالت 

مجتمع اإلنترنت من الناخبني الشباب ألول مرة مما أدى    إجنازات احلزب، والتواصل مع
  يف جناح االنتخابات.  سهامإلى اإل

التعرف على الدور    )C &Hadzirah S,(Soon  )62 .(2016 .واستهدفت دراسة
فى االنتخابات  فى  االجتماعي  التواصل  وسائل  به  قامت  عام    الذي  ، 2015سنغافورة 

عام   بانتخابات  مقارنة  االنتخابات  هذه  فى  التصويتية  الكتلة  حجم  زاد  . 2011حيث 
قوامها   الناخبني  املسحية على عينة من  الدراسة  التعرف    2000أجريت  مفردة، بهدف 

على مدى ثقتهم فى وسائل التواصل االجتماعي، ومشاركتهم السياسية فى كل من الواقع 
فتراضي. أشارت النتائج إلى ارتفاع التعرض للتليفزيون للحصول على معلومات والعالم اال

وسائل   فى  بالثقة  يرتبط  وفيما  اإللكترونية،  املواقع  ثم  الصحف،  يليها  االنتخابات،  عن 
االتصال تبني أن وسائل اإلعالم التقليدية كانت األكثر استحواذًا على ثقة الناخبني، يليها  

اإللكت األحزاب  االتصال  مواقع  فى  كبرى  أهمية  بوك  للفيس  كان  روسيا  وفى  رونية، 
إلى   )G. Gradoselskaya.2015 ,M Pilgun()63(  السياسي، وهو ما دعا الباِحَثْنيِ 

بوك،   الفيس  موقع  عبر  الروسية  باللغة  للناطقني  السياسي  االتصال  مالمح  دراسة 
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اللغو االجتماعي  السلوك  وحتليل  الفاعلة  اجلهات  الروس  لهم  يوتصنيف  الباحثني  إن   .
على عكس نظرائهم من الباحثني فى أمريكا وأماكن أخرى؛ حيث يفضل املدونون الروس  
الشبكات  خدمات  ميزات  مع  للمدونات  النموذجية  السمات  بني  جتمع  التي  املنصات 

أثناء   معقدة  سياسية  فترة  يف  البيانات  جمع  مت  بوك.  الفيس  مثل  ندالع  ا االجتماعية 
  أوكرانيا، والتي حتفز إلى حد كبير نشاط املعارضة الروسية. أحداث العنف يف

) دراسة  اإلعالم   )Alexander Yu()64 .2017وركزت  وسائل  دور  على 
االنتخابية   العملية  بني  االختالفات  وناقشت  الروسية،  االنتخابية  العملية  يف  االجتماعي 
الروسية ونظيرتها فى املجتمعات الغربية احلديثة؛ حيث يتم التحكم واملراقبة فى العملية  

إلى البيانات   وال توجد وسائل إضافية للمراقبة. وذلك استنادا  ئي،االنتخابية بشكل تلقا
  امليدانية.

  بحوث التسويق السياسي فى ضوء ممارسات العالقات العامة السياسية: -:  املحور الثامن
السياسي؛   التسويق  بحوث  خريطة  على  موقًعا  السياسية  العامة  للعالقات   كان 

بالتعرف على دور العالقات العامة   )Painter. 2015) ,David Lynn.()65, حيث اهتم  
السياسية اإللكترونية من خالل دراسة تأثيرات مصادر املعلومات والتفاعلية فى حمالت  

األمريكية   "ب2012الرئاسة  القائل  الفرض  صحة  الدراسة  اختبرت  مستخدمي إ.  ن 
متيازات اخلاصة  صفحات الفيس بوك اخلاصة باملرشحني سيحصلون على املزيد من اال

باملرشحني".  بح اخلاصة  اإللكترونية  املواقع  مبستخدمي  مقارنة  العامة  العالقات  مالت 
عبر   الرئاسية  للحمالت  االتصالية  لالستراتيجيات  التعرض  أن  إلى  النتائج  أشارت 

لعام   بل   ،2012اإلنترنت  للمواطنني،  السياسية  الثقة  إيجابي فقط على  يؤثر بشكل  لم 
لبناء   قوية  أداة  بوك  الفيس  يف  يعد  والثقة  جانب  من  واحلملة  املواطنني  بني  عالقات 

  النظام السياسي من جانب آخر. 
التعرف على استخدام املرشحني حلمالت    )66()2016واستهدف (إبراهيم أحمد  

العالقات العامة من حيث حتديد نوعية احلملة، والتخطيط لها، ودراسة الواقع الذي يتم  
ائل والرسائل املستخدمة فيها، ومدى تأثيرها فى  فى إطاره القيام بهذه احلمالت والوس

على   ميدانية  دراسة  إجراء  خالل  من  وذلك  نظراملرشحني؛  وجهة  من  الناخبني  إقناع 
وسائل  أن  عن  الدراسة  نتائج  أسفرت  الرياض.  فى  البلدية  االنتخابات  فى  املرشحني 

امل االتصالية  الوسائل  كأكثر  األولى  املرتبة  فى  جاءت  الشخصي  فى  االتصال  ستخدمة 
  حمالت العالقات العامة، يليها وسائل االتصال االجتماعي.  
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أودية،   (ناصر  دراسة  سعت  متصل  سياق  كيفية    )67()2018وفى  معرفة  إلى 
مايو   4توظيف األحزاب السياسية للوسائل االتصالية أثناء احلملة االنتخابية لتشريعات  

عبر وسائل تسمح بتحقيق مشاركة  االجتاه    يفى اجلزائر، لدعم االتصال األحاد  2017
اللقاءات امليدانية  نتائج الدراسة عن أن األحزاب السياسية تلجأ إلى  اجلمهور. أسفرت 

  احلوارية، وتسمح بالنقاش واحلوار مع املواطنني. 
دراسة  استخدام    )Kehinde Oyesomietal 2016  ()68(  وسعت  تقييم  إلى 

الس العامة  للعالقات  كاستراتيجية  لعام املسيرات  الرئاسية  االنتخابات  خالل  ياسية 
يف والية الغوس بنيجيريا. كشفت النتائج عن أن السباق السياسي هو عامل فعال  2015

لسباقات   العامة  العالقات  تنظيم  أن  كما  االنتخابية،  الدوائر  أشكال  تشكيل  شأنه  من 
من حم أكثر  بفاعلية  اجلماهير  إلى  للوصول  فعالة  استراتيجية  تعد  التوعية الرالى  الت 

  السياسية. 
إن التسويق السياسي هو ظاهرة متنامية؛ حيث سعت قلة من األحزاب السياسية 
أدوات  تشمل  أدواتها؛  بعض  استخدام  دون  االنتخابات  يف  التنافس  إلى  نيوزيالندا  فى 
والتسويق   التجارية،  والعالمات  االنتخابات،  قبل  ما  استراتيجية  السياسي  التسويق 

لعام  اإللكتروني، و  النيوزيلندية  العمل    ياستغل حزب   2008جتزئة السوق يف االنتخابات 
أهمية  على  التركيز  مع  السياسي  التسويق  أدوات  من  مختلفة  جوانب  والوطني 

  )69(االستراتيجيات االتصالية.  
استهدفت دمج مفاهيم    )etal 2013 ,Trent Seltzer()70وفى دراسة أجراها ( 

سياق   فى  مهمة  تعد  إنها  حيث  والعالقات؛  السمعة  بإدارة  املتعلقة  العامة  العالقات 
) منوذج  تطبيقات  تعزيز  إلى  النتائج  أشارت  السياسي.  منوذج  POPRالتسويق   (

Political Organization-Public Relations    من خالل تضمني املفاهيم املتعلقة
وال العامة  كبالعالقات  اقترحها  التي  (  لٌ سمعة  فى  2002عام    Grunig&Hunt)من   .

التعرف على مدى استخدام   )Missy & Elizabeth  2013()71حني استهدفت دراسة (
على   بالتطبيق  الدراسة  أجريت  حيث  احلكومات؛  قبل  من  االجتماعي  التواصل  أدوات 

رت النتائج إلى أن  أشا  احلكومة فى الواليات املتحدة األمريكية.  يمفردة من مسئول  463
  وسائل اإلعالم االجتماعية غير مستغلة من قبل احلكومات املحلية. 

التعرف على مدى  )  etal  Michael Karlsson  2013(  )72واستهدفت دراسة (
املدى   على  اإللكترونية  اإلعالم  وسائل  منصات  من  ملزايا  السياسية  األحزاب  اكتساب 

. أشارت النتائج إلى 2010لوطنية السويدية عام  الطويل؛ وذلك تطبيًقا على االنتخابات ا
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أن جميع األحزاب السياسية لديها صفحات رسمية على موقع الفيس بوك باإلضافة إلى  
اإللكترونية مواقع   ،مواقعها  عبر  الناخبني  من  جمهورها  مع  التواصل  فى  تعتمد  ولكنها 

 التواصل االجتماعي بشكل أكبر.  
التمييز بني مفاهيم وتطبيقات التسويق السياسي فى فترات االنتخابات والتسويق    -ثانًيا:

  :السياسي لألحزاب والشخصيات واألفكار السياسية
يعد التسويق السياسي ابتكارًا أمريكًيا فى األساس، ويعكس كثيًرا من خصائص  

ا فى  االحترافية  االستشارية  اخلدمات  وأصبحت  األمريكي.  السياسي  ملجال  النظام 
 السياسي تشكل جزًءا كبيًرا من صناعة التسويق السياسي فى الواليات املتحدة األمريكية 

وتتركز القرارات األساسية فى استراتيجية احلمالت على كيفية بيع املرشح جلمهور    .)73(
املتحدة على استخدام  الواليات  السياسي فى  التسويق  وبالتالي تركزت بحوث  الناخبني، 

ات اجلديدة. أما فى أوروبا حيث األحزاب السياسية القوية تشارك فى اتخاذ  التكنولوجي
  ) 74(  .قرارات التسويق السياسي

ظهور   اإلعالم  وسائل  تطورات  ضوء  فى  السياسي  التسويق  بحوث  تطور  أحدث 
  تسرد الباحثة أهم هذه املفاهيم: يالعديد من املفاهيم واملصطلحات وفيما يل

    :السياسيمفهوم التسويق 
تعريفً  جتد  لم  السياسي،  التسويق  مجال  حول  الباحثة  قراءات  جملة  خالل    ا من 

السياسي؛    امتفقً  التسويق  ملصطلح  تعريف عليه  هناك  (   لكن  – Leesقدمته 
Marshment 2001( )75(    الشامل السياسي  التسويق   Comprehensiveعن 

Political Marketing(CPM)  التسويق أن  وهي  أسس؛  عدة  على  يعتمد  أنه  وترى 
على   تطبيقه  ميكن  وأنه  السياسي،  االتصال  من  شموًال  أكثر  الكلالالسياسي  ي  سلوك 

كما   فقط.  املرشحني  أو  االنتخابية  احلمالت  على  وليس  واألحزاب  السياسية  للمؤسسة 
طلب إجراء حتليل  يتم تطبيقه على كيفية تصميم األحزاب للمنتج السياسي، األمر الذي يت 

للسلوك مرورًا بنهاية العملية االنتخابية (ليس احلمالت فقط) ويتضمن التحليل القيادة 
األنشطة   وكافة  السياسية،  والرموز  والعاملني،  واألعضاء،  واملرشحني،  السياسية، 

  السياسية مثل املؤمترات. 
  ، نيكاته فقط يستخدم املفهوم الشامل للتسويق مفاهيم التسويق التجاري، وليس تك

والترويج املنتج،  وتصميم  التسويق،  وبحوث  والسوق،  واملبيعات  (املنتج  أنه    )وهي  أي 
) فى عملية تسويق احلزب وهي (املنتج والسعر والترويج  4Ps(   ي يستخدم املزيج الترويج

  التحليل.  والتوزيع). كما يهتم املفهوم بتكامل األدبيات السياسية فى
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السياسي:   التسويق  السياسييتمزيج  التسويق  مزيج  أربعة    )76(كون  من  يتكون 
عناصر وهي (السوق السياسي واملنتج السياسي واملؤسسة السياسية ووسائل االتصال)؛  
فالسوق السياسي له خصائصه التي متيزه عن غيره وهي البعد األيديولوجي واملتمثل فى  

االجتماعي والبعد  السياسية ومخرجاتها،  العملية  الناخب عن  واملستهلك    رضا  والثقايف، 
السياسية،  املؤسسات  سلوك  عن  السياسي  املنتج  ويعبر  الذهنية،  والصورة  املضاد، 
السياسية   املؤسسة  أما  السياسية،  ومؤمتراتها  ورموزها  ومرشحيها  وأعضائها  وقيادتها 

  من أهم املكونات األساسية للتسويق السياسي وتتمثل فى األحزاب السياسية.  عدفت
السيا القيم سيالسوق  مع  السوق  هذا  فى  يتعاملون  الذين  الناخبني  إلى  يشير   :

السياسية باستخدام يوالرموز واملعان  ، ولضمان رضائه وثقته تقوم األحزاب واملؤسسات 
وبرنامج  توجهات  عن  ومعلومات  بيانات  لتوفير  والشخصي  اجلماهيري  االتصال  وسائل 

سمة األولى فى البعد األيديولوجي  احلزب، وهناك سمات لهذا السوق السياسي؛ تتمثل ال 
الذي يؤكد أهمية االنتماء احلزبي فى نتائج االنتخابات فى الدميوقراطيات الغربية وفى 

  قرارات الناخبني.
السياسي قيًما  املنتج  يحمل  كونه  فى  واخلدمات  السلع  عن  املنتج  هذا  يختلف   :

ومعا امل  نٍ ورموًزا  هذا  ويتميز  وثقافية،  اجتماعية  أبعاد  وهي ذات  مكوناته؛  بتعدد  نتج 
وأيدلوجيته وفكرها  إليها  ينتسب  التي  واحلركة  واحلزب  السياسي،  وتسعى ااملرشح   ،

األحزاب إلى الوصول إلى مستوى مرتفع من والء الناخبني لها على املدى البعيد، وهو ما 
هذا   سمات  بني  ومن  والبرملانية  الرئاسية  االنتخابات  نتائج  على  كبيرة  بدرجة  ينعكس 
اهتمام  يستلزم  ما  وهو  قراره  تغيير  للناخب  فيمكن  للتغيير،  قابليته  السياسي  املنتج 

  حمالت التسويق السياسي بالتركيز على متيز املنتج السياسي للحزب.  يمخطط
السياسية جانب،  املؤسسة  من  السياسي  للتسويق  األساسية  املكونات  أحد  تعد   :

لإلصالح   السياسية  األبعاد  األساسية وأحد  اخلصائص  ومن  آخر،  جانب  من  السياسي 
ملطالب   واالستجابة  البيئية،  املتغيرات  مع  التكيف  على  قدرتها  السياسية  للمؤسسة 

السياسية املؤسسات  أهم  من  السياسية  األحزاب  وتعد  تتسم    ،املواطنني  أنها  كما 
ال هذه  من  ألي  املؤسسة  وفقدان  قيادتها  على  صراعات  وجود  وعدم  سمات  بالتماسك، 

  يحد من قدرتها على القيام بوظائفها فى التعبير عن مصالح ومطالب اجلماهير. 
: أفردت الباحثة فى محاور بحوث التسويق السياسي دور اإلعالم  وسائل االتصال

بنوعيه التقليدي واجلديد فى أداء وممارسات األحزاب واملرشحني سياسًيا، وبخاصة فى  
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والبرملانية الرئاسية  الواليات  االنتخابات  فى  السياسي  التسويق  لتطبيقات  وعرضت   ،
  املتحدة األمريكية وأوروبا.

الرقمي    السياسي  لقد    )The Digital Political Marketing  .)77التسويق 
احلمالت    أسهم ومنط  مضمون  تغيير  فى  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصال  وسائل  تطور 

يكات املهنية وأكثرها تعقيًدا فضًال عن  السياسية التقليدية، والتي أصبحت من أكثر التكت
طبيق فلسفة التسويق؛ لتلبية حاجات ورغبات ى تدورها الفعال فى مساعدة األحزاب عل

هم. وتعمد األحزاب السياسية فى الدميوقراطيات الغربية على توظيف  ئالناخبني وإرضا
لعملية االنتخابية،  املوقع اإللكتروني فى تسجيل الناخبني وفى النتائج، وفى جميع مراحل ا

الويب   دور  وتعاظم  البريطاني،  العمال  املثال موقع حزب  وكذلك   ،1.0ومنها على سبيل 
الويب   أوباما   2.0دور  انتخابات  من  بداية  األمريكية  الرئاسة  انتخابات  فترات  فى 

وانتخابات،  2008 ترامب عام    2012،  أهمية   .2016مرورًا بحملة  الذي ميثل  األمر 
  ني واألحزاب السياسية لإلعالم اجلديد فى الترويج للمنتج السياسي.توظيف املرشح

أنه   :The International Political Marketing  التسويق السياسي الدولى:
والنشطاء  الدولية  واملنظمات  الدول  حكومات  خاللها  من  تسعى  التي  التبادل  عملية 

عالقات طويلة املدى مع شعوب الدول والشخصيات السياسية البارزة، إلى بناء وتدعيم  
األربعة   بعناصره  التسويقي  واملزيج  التسويقية،  االستراتيجية  تطبيق  خالل  من  األخرى، 

  )78((املنتج، السعر، املكان، الترويج).
السياسية  العامة  ميكن    ،The Political Public Relations:)79(  العالقات 

السياسية   العامة  العالقات  أجل تعريف  من  الفرد،  أو  املنظمة  بها  تقوم  إدارية  كعملية 
حتقيق أهداف سياسية تسعى إلى التواصل والتأثير وبناء عالقات حتقق سمعة طيبة مع  
اجلماهير، لدعم مهمتها وحتقيق أهدافها. تشتمل العالقات العامة السياسية على كافة 

املنظمات   داخل  ممارستها  يتم  التي  العامة  العالقات  األحزاب  أنشطة  مثل  السياسية 
مختلف   عن  فضًال  الفكر،  ومراكز  العام،  والقطاع  واحلكومة،  واملرشحني،  السياسية، 
مجموعات املصالح. وبالتالي ال توجد فروق جوهرية بني هذا املفهوم ومفاهيم العالقات  

  . العامة التقليدية األخرى سوى أن هذا املفهوم يركز على حتقيق األغراض السياسية
الثانيةالشا السياسني  Second Screen  شة  للمرشحني  السياسي  إن  :  والتسويق 

كالتليفزيون وأجهزة الكمبيوتر املحمولة  -االستخدام الواسع لألدوات التكنولوجية املتعددة  
الذكية والهواتف  اللوحية  اإلعالمي   -إلخ  ..واألجهزة  املحتوى  مع  التواصل  بغرض 

التي يتناول بها املواطنون حول العالم املعلومات،    والسياسي قد غّير بشكل كبير الطريقة 
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أو   شاشتني،  يستخدمون  الذين  الكثيرون  فهناك  العامة؛  القضايا  خاللها  من  ويناقشون 
بذلك. للقيام  الوقت  نفس  فى  "شاشات"  عدة  يسمى    حتى  ما  ظهور  إلى  أدى  ما  وهو 

الثانية  "باستخدام   دراسات اإلعالم بوجٍه عام، وبحوث    " فىSecond Screenالشاشة 
" وُتعد  خاص.  بوجٍه  السياسي  املزدوجةالتسويق  أحدث "  Dual screening  الشاشة 

حيث الرقمية؛  واألخبار  االجتماعي  اإلعالم  مجاالت  يف  من  الظواهر  العديد  يتعرض 
اء هذه املواطنني يومًيا إلى املحتوى املباشر على التليفزيون أو أي شاشة أخرى، أثناء إثر

  )80(. التجربة باستخدام "شاشة" ثانية للتفاعل مع هذا املحتوى
  مناذج لتطبيقات التسويق السياسي:

   )81(: التجربة األمريكية وانتخاب باراك أوباما
فى  بعرضها  الباحثة  قامت  التي  الدراسات  اإلعالم   تشير  وسائل  توظيف  إطار 
إلى ثراء جهود التسويق    2008التقليدية واحلديثة فى انتخابات الرئاسة األمريكية عام  

حملة   قدمت  حيث  ماكني؛  وجون  أوباما  باراك  املتنافسني  بني  بذلها  مت  التي  السياسي 
اإلعالم   2008 وسائل  جميع  واستخدمت  السياسي،  للتسويق  جديدة  إعالمية  بنية 

النتيجة  التقل وكانت  دفع    انخراطيدية،  ومت  احلملة،  فى  للتطوع  الشباب  من  عدد  أكبر 
مجموعة من الشباب إلى املشاركة السياسية، كما أطلق موقًعا إلكترونًيا متيز بالتفاعلية،  

عليه   ووضع  اليوتيوب  موقع  واستخدم  االجتماعي،  التواصل  بشبكات   1839واالرتباط 
على متابعيه  عدد  وبلغ  االجتماعي    فيديو،  التواصل  وفى    2.2مواقع  شخص.  مليون 

 Bigظهر تطورًا جديًدا فى حملة أوباما. وهي املعلومات الكبيرة"  2012انتخابات عام  
Data  من ضخمة  كميات  فى  االجتاهات  من  ومختلفة  متمايزة  أمناط  إيجاد  "عبر 

  املعلومات من مواقع التواصل االجتماعي.
    )82( انتخاب دونالد ترامب

عام  اعت االنتخابية  حملته  فى  ترامب  استراتيجية  سمتني    2016مدت  على 
احلال  الوضع  عن  الناخبني  رضا  عدم  أولهما  مكان  يرئيستني:  حتديد  الثاني  واألمر   ،

يسارً  سواء  األيديولوجي  االنتماء  حيث  من  التقليدي  ميينً   االناخب  ترامب  اأو  استخدم   ،
ها بالتحيز والتالعب، واستند على املاركة  استراتيجية الهجوم على وسائل اإلعالم، ووصف

السياسية فى حملته بإظهار منافسته هيالري كلينتون أنها تنتمي إلى النخبوية، فى حني  
أنه ميثل تيار الشعبوية .كانت حملته أقل تكلفة ألنه كان يجيد التعامل مع وسائل اإلعالم؛ 

األمر   الواقع؛  تليفزيون  فى  العمل  فى  خبرته  إلى  تليفزيونًيا نظًرا  بًثا  يوفر  جعله  الذي 
مليار دوالر. تفوق ترامب على هيالري فى العالقات مع اإلعالم، وربط    5مجانًيا بقيمة  
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استخدام تويتر وفيس بوك باألخبار التي تنشر عنه مما جعل لها جاذبية أكبر. لقد كان 
ون متابع، ربط  ملي  5هيالري    يمليون متابع على تويتر، بينما كان عدد متابع  7لترامب  

  ترامب املشاكل االقتصادية واملجتمعية والسياسية باحلكومة للحشد.
   . 2010جتربة حزب العمال البريطاني عام 

حمالتها    توظف األحزاب املفاهيم األساسية للتسويق السياسي بطرق متعددة فى
منتجها   بتصميم  الناخبني  رغبات  على  التعرف  إلى  تسعى  ألنها  وذلك  االنتخابية؛ 
أنها   كما  وأهدافها،  السياسي  السوق  فى  وشعبيتها  طبيعتها  إلى  ذلك  ويرجع  السياسي، 

والهدف؛ احلجم  فى  بينها  فيما  سياستها    تختلف  تسويق  إلى  تهدف  الرئيسة  فاألحزاب 
ى جمهور الناخبني، فعلي سبيل املثال تعد جتربة استخدام وبرامجها وحتسني صورتها لد

القصص   من  العام  بالرأي  االتصال  أساليب  وتطبيق  ملفاهيم  البريطاني  العمال  حزب 
  ) 83(الناجحة لتجارب التسويق السياسي، والتي أدت إلى حصوله على ثقة ودعم الناخبني. 

يات التسويق السياسي  الفوز مستخدًما آل  2010قرر حزب العمال البريطاني عام  
واالنتخابات، على شبكة اإلنترنت ومواجهة انحياز وسائل اإلعالم التقليدي ملنافسه حزب  
املجال   هذا  فى  الشباب  ومبادرات  الرقمي،  السياسي  التسويق  على  واعتمد  املحافظني، 

، وهو ضعف عدد متابعي حزب املحافظني، كما  443.000وبلغ عدد متابعي موقع تويتر  
هاشتاج خالل احلملة االنتخابية، إال أن الفوز فى استخدام اإلعالم اجلديد   2عدد  أطلق  

مع  والتفاعل  االنخراط  إلى  احلزب  افتقاد  بسبب  اإلقتراع؛  فى صناديق  فوًزا  يقابله  لم 
) جناح حزب املحافظني إلى تكامل Anthony Ridge 2016(الناخبني فى حني أرجع  

التواص لشبكات  استخدامه  ركزت  وانسجام  التي  امليدانية  استراتيجيته  مع  االجتماعي  ل 
  )84(على دوائر حاسمة معينة.

اجلر اإلصالح  (حملة  مصر  فى  االقتصادي  اإلصالح  إلجراءات  السياسي    ئ التسويق 
  منوذًجا). 

اجلر  اإلصالح  حملة  العامة   ئ تعد  للسياسة  املميزة  املاركة  تسويق  إحدى حمالت 
"Branding Public Policy" من   ؛ التأكد  العامة  السياسات  تسويق  يستهدف  حيث 

إلى جناح    )85()2017لقد توصلت دراسة (أحمد السمان    وجناح هذه السياسات.  يتبن
ولكن   ، حملة اإلصالح اجلرئ فى التسويق السياسي لإلصالح االقتصادي، وربطه باجلرأة

الناس عن هذه اإلصالحات ون الهدف األهم وهو رضا  إلى  يل تأييدهم احلملة لم تصل 
اإلصالح   خطوات  من  سلسلة  املصرية  احلكومة  اتخاذ  بعد  احلملة  هذه  جاءت  لها. 

عامي   عن  2016و  2015االقتصادي  الدعم  وتقليل  املصري،  اجلنيه  تعومي  منها   ،
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التضخم.   وزيادة  األسعار  ارتفاع  إلى  أدى  مما  املضافة،  القيمة  ضريبة  وتطبيق  الوقود، 
و  سياسي  تسويق  حملة  ذلك  اإلعالنية  أعقب  الوسائل  كل  فيها  استخدمت  اسعة 

كالتليفزيون والراديو والصحف وإعالنات الطرق واإلنترنت، ومت استخدام عبارات عديدة 
الطريق)  مثل يصعب  والتشكيك  و(اخلوف  الطريق)  نقّصر  اجلرئ  كما  (باإلصالح   .

"كرامتنا نقدر قوي نقوي عملتنا، نظبط فاتوتنا" و"  استخدمت العديد من الشعارات مثل
لقمتنا حساب  على  مصر  ولو  فى  السياسي  التسويق  الستخدام  توسيًعا  ميثل  ما  وهو   ."

التسويق   فى  اإلعالنات  أهمية  إدراك  تزايد  يعكس  ما  وهو  لذلك  اإلعالنات  وتوظيف 
  السياسي فى مصر. 

  أهم األطر النظرية والنماذج فى بحوث التسويق السياسي:   -ثالًثا: 
 األطر النظرية فى بحوث التسويق السياسي   - أ

دراسة   فى  الباحثون  بها  استرشد  التي  السياسي  التسويق  بحوث  انطلقت 
صلة   ذات  غير  النظريات  بعض  من  السياسي  التسويق  وتطبيقات  وقضايا  موضوعات 
مباشرة مبجال التسويق السياسي، فى حني مت االعتماد على بعض النماذج االتصالية فى  

احل عليها  إدارة  يعتمد  التي  االتصالية  االستراتيجيات  تناول  والبعض  االنتخابية،  مالت 
  أهم هذه املداخل واألطر النظرية:  ي املرشحون السياسيون. وفيما يل

  Setting Theory-Agendaنظرية ترتيب األولويات  -1
اإلعالم  وسائل  بني  التبادلية  العالقة  بدراسة  األولويات  ترتيب  بحوث  تهتم 

السياسية واجلماهير   القضايا  أولويات  حتديد  فى  الوسائل  لتلك  تتعرض  التي 
وتفترض هذه النظرية أن وسائل اإلعالم ال    واالقتصادية واالجتماعية التي تهم املجتمع.

تستطيع أن تقدم جميع املوضوعات والقضايا التي تقع فى املجتمع، وإمنا يختار القائمون 
تم التركيز عليها بشدة، والتحكم فى طبيعتها على هذه الوسائل بعض املوضوعات التي ي

بني    ) 86(ومحتواها. وثيقة  عالقة  "وجود  على  النظرية  لهذه  األساسية  الفكرة  وتقوم 
الطريقة التي تعرض بها وسائل اإلعالم املوضوعات أثناء احلمالت االنتخابية وبني ترتيب  

احل  هذه  يتابعون  الذين  هؤالء  يراها  كما  املوضوعات"  هذه  فوسائل )87(مالت.أهمية  ؛ 
حمالتهم   فى  ويرددونه  السياسيون  املرشحون  يقوله  ما  على  تركز  عندما  اإلعالم 

فإنها بذلك حتدد القضايا املهمة التي وردت فى أحاديثهم أثناء هذا النوع من   ،االنتخابية
هذه  أولويات  حتدد  الطريقة  بهذه  اإلعالم  وسائل  فإن  ثم  ومن  السياسي،  النشاط 

اال البحوثاحلمالت  بعض  اعتمدت  التحليل-  نتخابية.  ومنها    -عينة  النظرية  هذه  على 
؛ ألنها تعد من أكثر  )etal. 2017 ,Duatis-M Blasco()88(على سبيل املثال دراسة  
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نظريات اإلعالم ذات الصلة الوثيقة بدراسات التسويق السياسي، وتتأكد هذه الصلة فى  
عن   التعبير  حرية  فيها  اإلعالم  وسائل  متنح  التي  الدميوقراطية  السياسية  األنظمة 

  القضايا التي تشغل أفراد املجتمع، وجتعل وسائل اإلعالم مرآة تساعد صناع القرار. 
  ات: نظرية االستخدامات واإلشباع -2

رباب بن    )89(   2014انطلقت بعض بحوث التسويق السياسي (إسالم أحمد عثمان  
التعرض    )90()  2017عياش   أن  على  تقوم  التي  الرئيسة  بفرضيتها  النظرية  هذه  من 

عاًما؛ إطارًا  منها  الباحثني  واتخذ  مختلفة؛  إشباعات  عنه  ينتج  اإلعالم  نظًرا    لوسائل 
على    2014النتخابية ملرشحي الرئاسة املصرية عام  العتماد غالبية فاعليات احلمالت ا

وسائل اإلعالم مبختلف أشكالها وأنواعها، وتهتم هذه النظرية بخصائص املضمون املقدم 
دورًا واضًحا فى حتديد طبيعة اإلشباعات الناجتة عن    تؤديعبر وسائل اإلعالم؛ لكونها  

متغيرات وسيطة تقع ما بني  التعرض لهذه الوسائل، وبذلك تعد النظرية تلك اخلصائص  
املرتبطة بالتعرض ذاته،    ذلك إغفال دور املتغيرات  يالتعرض للمضمون والتأثر به، وال يعن

الدوافع  هذه  متثل  إذ  يتعرض؛  الذي  اجلمهور  وخصائص  التعرض،  هذا  دوافع  وأهمها 
وتلك اخلصائص فى إطار النظرية عوامل سابقة للتعرض. ووفًقا لهذه النظرية جند أن 
جمهور الناخبني يتميز بتنوع اخلصائص االجتماعية، واختالف وتنوع الرغبات السياسية، 
التي  االنتخابية  الدعاية  لوسائل  تلقيهم  يختلفون فى طريقة  ولهذا  الفكرية،  واالجتاهات 

إليهم االنتخابية    )91(  توجه  الدعاية  لوسائل  استخدامه  فى  التنويع  للمرشح  يلزم  ولهذا 
يستخدمها من أجل جذب جمهور الناخبني نحو دعايته وإيصال رسالته  واإلعالمية التي  

  بالطريقة التي يريدها هذا اجلمهور.  
    Spiral of Silence Theory : نظرية دوامة الصمت -3

ويفترض   السياسي  الواقع  النظرية  الناس    Noelle Neumannتفسرهذه  أن 
تخشى العزلة، وتستشعر توجهات األغلبية نحو القضايا اجلدلية، وفى حال استشعار أن  
األمر  بالصمت،  تلوذ  التوجه  لهذا  املعارضة  األقلية  فإن  معني،  اجتاه  عن  تعبر  األغلبية 
املهيمن،   االجتاه  عن  املعبرة  األصوات  تقوية  من  دائرية  سلسلة  حدوث  إلى  يؤدى  الذي 

لصمت   هذا نتيجة  حتدت  االجتماعي  التواصل  شبكات  أن  غير  املعارضة.  األصوات 
بالرأي،   معه  يتوافقون  أناًسا  يجد  أن  معارض  صوت  ألي  مكاًنا  أتاحت  ألنها  الفرض، 

أو منبوذ أقلية  آرائهم، حيث  ونوبالتالي ال يشعرون بأنهم  بالتعبير عن  ، وبالتالي يقومون 
للمج الفرصة  االجتماعي  التواصل  شبكات  آرائهم،  توفر  نشر  من  الصغيرة  موعات 

  )92(وااللتقاء بآخرين يشاركونهم فى رؤيتهم، وبالتالي ال تلجأ هذه األقلية إلى الصمت.
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  Challenge the Silenceحتدى الصمت: 
عالقتهما بالسياقات السياسية   ارتبطت معظم االسهامات باملستخدم والوسيلة فى 

مصر   فى  احلميد"  عبد  "محمد  قدم  العربي،  املستوى  على  واالقتصادية.  والثقافية 
أن  2007( افترض  الرقمي،  العام  املجال  فى  املواطن  مشاركة  تخص  جديدة  رؤية   (

شبكة  على  والتفاعل  االتصال  وأدوات  اإلعالمية  واملواقع  اجلديدة  اإلعالمية  الوسائل 
الغائبة، اإلنترن  واملشكالت  القضايا  عن  الكشف  مصادر  من  أساسًيا  مصدرًا  تعد  ت 

إلى   ذلك  أدى  املجتمع،  أفراد  بني  املواقع  هذه  استخدام  زاد  وكلما  اآلراء.  عن  والتعبير 
و املشاركة  العام.اإلسهامارتفاع مستويات  الرأي  التعبير عن  دائرة  واتساع  ويترتب على    ، 

ب االعتقاد  ظاهرة  اختفاء  اإلعالم ذلك  وسائل  تبني  عن  الناجتة  السائد  الرأي  هيمنة 
  )93(التقليدية لها، واختفاء ظاهرة التزام الصمت واخلوف من العزلة. 

  ) 94( Theory of Reasoned Action)( ينظرية العمل العقالن -4
نظم   ي تعد نظرية العمل العقالني واحدة من النظريات األكثر استخداًما بني باحث

املعلومات لدراسة قبول سلوك املستخدمني، وحتديد عوامل احلصول على الفوائد الكاملة 
من تكنولوجيا املعلومات. تفترض النظرية أن االجتاه نحو السلوك واملعايير الذاتية، سوف 

أن   نيحددا أي  موقف؛  وليست  سلوكية  نية  يجعلها  الذي  األمر  السلوك،  ألداء  النية 
تستهدف   املواقفالنظرية  فى  بالسلوك  وهو   ، التنبؤ  سلوكه  فى  الفرد  يتحكم  حيث 

وهذه النظرية ال حتدد املعتقدات املنطقية لسلوك معني، على عكس منوذج قبول   مدروس.
 ) السلوك  Technology Acceptance Model TAMالتكنولوجيا  ونظرية   ،(

حتد النظرية  هذه  على  يعتمد  الذي  الباحث  على  ينبغي  ولذلك  معتقدات املخطط،  يد 
واملهمة البارزة  تؤثر    ؛ املستخدمني  أن  التي ميكن  املحتملة  العوامل  فهم  يساعد على  مما 

  على السلوك.  
   )(Issue Ownership Theory نظرية ملكية القضية   -5

) جتيد   )Petrociks's  1996()95يفترض  قضايا  لديها  السياسية  األحزاب  أن 
كيفية التعامل معها، وحتديًدا مع ما "متتلكها"، وأن احلمالت السياسية مبثابة مسابقات 
شأن   من  يقللون  بينما  حزبهم،  ميتلكها  التي  إبرازالقضايا  يحاولون  الذين  للمرشحني 

م بالقضية اململوكة ألحد القضايا التي ميتلكها الطرف اآلخر، ووفًقا للنظرية فإن االهتما
الطرفني أمر قوي، يرتبط مع مكسب احلزب االنتخابي، لذلك يعتمد جناح احلملة على  
القدرة على جعل القضايا اململوكة من قبل احلزب وإبرازها فى عقول الناخبني أكثر من 
املتحدة   الواليات  فى  للسياسني  وميكن  املنافس.  اآلخر  احلزب  ميتلكها  التي  القضايا 
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ة بشكل كبير من تغريدات قضاياهم اململوكة لهم؛ حيث ميتلك احلزب اجلمهوري  ستفادالا
ميتلك   بينما  والضرائب)،  احلكومي  (اإلنفاق  امليزانية  وقضايا  القومي  الدفاع  قضايا 

والبيئة والتعليم  املرأة،  وحقوق  املدنية،  احلقوق  قضايا  الدميوقراطي  وتؤثر  )96(  احلزب   .
القضية على مح إلى ملكية  الناخبني، باإلضافة  توى رسائل احلملة، وعلى أجندة قضايا 

القضايا   أولويات  إلى  االستجابة  السياسية  األحزاب  على  ويجب  االنتخابات.  مخرجات 
ناحية   القضايا وبني األحزاب من  الناخبني يربطون بني هذه  التي ميتلكونها؛ ألن  العامة 

  ) 97( بهم معها وتعامل احلزب املنافس.التعامل معها ويعقدون مقارنة بني تعامل أحزا
  )Political Marketing Theory )98 نظرية التسويق السياسي: -6

نظرية التسويق السياسي تفسير ما يحدث فى البيئة السياسية من منطلق    حتاول
لتفسيرظاهرة بعمل األحزاب    جتاري فى محاولة  تهتم  االنتخابية؛ فهي نظرية  احلمالت 

فهم    .السياسية تقدمي  وحتاول  لألحزاب  االنتخابية  احلمالت  إدراة  على  النظرية  تركز 
ألسباب استهداف األحزاب والقوي السياسية للسوق، كما تسعى إلى حتديد اخلصائص  

التسويق السياسي املحترف التسويق  وت ،  التي متنع أو تسهل تبني تقنيات  النظرية أن  رى 
التسويق   وأن  احلداثة،  بعد  وما  واحلداثة  احلداثة  قبل  مراحل  ثالث  عبر  مر  السياسي 
التسويق   تقنيات  أن  النظرية  ترى  ما بعد احلداثة.  أو  األخيرة  باملرحلة  يرتبط  السياسي 
السياسي، واستهداف السوق سوف تنتشر إلى كل الدميوقراطيات احلديثة، وهذا يعتمد  

وأنه    على التبني،  هذا  فى  دورًا  الدولة  حتديث  عملية  تؤدي  حيث  وخصائصها؛  الدولة 
الثالثة الفئة  إلى  الدولة  ستنتقل  الدميوقراطية  تنتشر  السياسي   ،عندما  التسويق  وهي 

اجلماهير.   من  العريضة  القاعدة  إلى  الوصول  بهدف  عام؛  بشكل  للسوق  ولكن  املوجه 
وتتمثل فى أنها تفرغ السياسة من مضامينها النظرية  هناك انتقادات مت توجيهها إلى هذه  

قابل  منتج  أو  سلعة  مجرد  وجتعلها  التجارية،  القوانني  تطبيق  وتركزعلى  األيديولوجية، 
للترويج والبيع. وتتعامل مع الناخبني باعتبارهم مستهلكني فى إطار التسويق التجاري، ألن 

أمن إلى  استجابة  أكثر  ستكون  السلطة  أن  يعني  ما ذلك  وهو  اجلمهور،  ورغبات  يات 
خاصة   مسئولية  أكثر  تكون  أن  واألحزاب  السلطة  من  املطلوب  أن  حقيقة  مع  يتعارض 
الغربية   الدول  فى  وجتربتها  ممارستها  مت  نظرية  أنها  كما  احلكم.  تتولى  عندما 
خصوصيات  مع  بالضرورة  وبرامجها  وتقنياتها  أدواتها  فى  تتطابق  وال  والدميوقراطية، 

النظام االنتخابي، وهيكل املنافسة احلزبية والتنظيم  السياقات   العربية مثل نوع  الوطنية 
الوطني؛ السياسي  والنظام  السياسية،  الثقافة  وال   ألن  وجهود  مهمة  العوامل  هذه  جميع 

  ميكن جتاوزها. 
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  ) Met Expectations theory )99 نظرية إلتقاء التوقعات:-7
) الباحثون  حول  Paul S. Herrnson etal  ،2015اعتمد  دراستهم  فى   (

هذه  على  األمريكية  الرئاسة  انتخابات  فى  التصويتية  العملية  عن  الرضا  محددات 
النظرية؛ ألن رضا الناخب يستحق اهتمام علماء السياسة من منظورهم. تفترض نظرية  

وتلك  ا املستقبلية،  والفعاليات  األنشطة  توقعات حول  األفراد ميتلكون  أن  التوقعات  لتقاء 
التوقعات حتدد الطريقة التي يقّيمون بها جتاربهم. تأتي أهمية هذه النظرية من أهمية 
متثيل األقليات متثيًال دقيًقا فى االنتخابات. وتفترض النظرية أن األقليات لديها توقعات 
أن   كما  األشخاص،  نظر  وجهة  على  األحزاب  بتأثير  توقع  وهناك  االنتخابات.  نحو  أقل 

ق احلزبية  تنطوالنخبة  التي  اإلجرائية  القضايا  حول  تنازعت  التسجيل   يد  على 
والتصويت، وتعد التجارب السابقة للناخبني عامل مؤثر فى توقعاتهم بشأن إدارة العملية  

قتراع والتصويت. وبالتطبيق على انتخابات الرئاسة األمريكية، االنتخابية مبا فيها آلية اال
إيجابية عن العملية االنتخابية مما ينعكس على    تبني أن الناخبني لديهم توقعات مسبقة

 . Voter Satisfactionرضا الناخبني  
  :النماذج النظرية فى بحوث التسويق السياسي-ب

احلديثة  السياسة  من  يتجزأ  ال  جزء  السياسي  التسويق  أن  حول  يوجد خالف  ال 
 ) تسأل  لألحزاب   Bruce  Newman  (1994فقد  املمكن  من  كان  إذا  ما  حول 

أو املرشحني تسويق أنفسهم مثل أي منتج آخر. وقد الحظت (السيا  Margaretسية 
Scamnell  (1999   أن هناك ثالثة مداخل ميكن من خاللها دراسة التسويق السياسي

يهتم   االتصال  على  يركز  الذي  فاملدخل  السياسية)؛  والعلوم  واإلدارة  (االتصال  وهي 
ة وسائل اإلعالم، أما مدخل اإلدارة فيعتمد بدراسة اجلوانب اإلخبارية واستراتيجيات إدار

على مناذج التسويق التجاري، فى حني أن مدخل العلوم السياسية محدد بشكل عام، وهو 
ما يجعل هناك احتمالية تأثير التسويق على العملية السياسية. وتستند حمالت التسويق  

االعتب فى  األخذ  مع  التجاري،  التسويق  حمالت  مناذج  إلى  القضايا  السياسي  طبيعة  ار 
وفيه  املنتج،  على  يركز  األول  االجتاه  اجتاهات:  ثالث  على  تركز  فالشركات  السياسية؛ 
االجتاه  أما  املنخفض،  والسعر  اجلودة  بني  سلعة جتمع  أفضل  إنتاج  إلى  الشركة  تسعى 
البيع من خالل توظيف   أكبر فى  ببذل جهد  الشركة  تقوم  وفيه  البيع  الثاني فيركز على 

التوجه  تكتيكات   الشركات ذات  أما  الشراء،  الطلب على  املستهلك، وخلق  اإلعالن إلقناع 
وميكن للمؤسسات   )100(التسويقي فيسعى إلى إرضاء املستهلك ورغباته ثم إنتاج السلع.  

السياسية تطبيق االجتاهات سالفة الذكر وبخاصة األحزاب لتحقيق أهدافها. وبالتطبيق 
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له كمنتج،   الذهنية  بتغيير الصورة  أنه قام  بلير جند  لتوني  البريطاني  العمال  على حزب 
أشارت   ذلك  إطار  وفى  املستهلك،  فعل  لردود  استجابة  املنتج  طبيعة   Jenniferوتغيير 

Lees-Marshment,    إلى كيفية قيام األحزاب بالتركيز على املنتج واملبيعات   2001عام
  ي: ات الثالث فيما يلوالسوق من خالل االجتاه

  ) 101( .) ثالثى االجتاهات للتسويق السياسي Marshment–Leesمنوذج (-8
  1983عام  Product Oriented Party (POP(احلزب الذي يركز على املنتج) ( -أوًال 

الناخبني   أنه سيكون من األفضل تصويت  ويفترض  ركز هذا االجتاه على احلزب 
أن   وإدراك  احلزب،  صحيحة إلى  وسلوكياته    ،أفكاره  أفكاره  تغيير  التوجه  هذا  ويرفض 

االجتاه  كان  جدد.  أعضاء  كسب  وفى  احلزب  فشل  فى  تتمثل  النتيجة  كانت  لو  حتى 
التنظيمي واأليديولوجي  ياليسار ولم يكن لديه    ،فى احلزب هو املسيطر على املستويني 

خسر  اال وقد  الناخبني.  ملطالب  وفًقا  سلوكه  لتغيير  عام ستعداد  االنتخابات  احلزب 
رقم    1983 التالي (شكل  الشكل  ويوضح  انتصار.  أي  له  يحقق  لم  املدخل  )  1ألن هذا 

التسويق   فى  الثالثة  االجتاهات  على  االعتماد  فى  البريطاني  العمل  حزب  تطور  مراحل 
  السياسي. 

  
  

  

  االعتماد على االجتاهات الثالثة فى التسويق السياسي حلزب العمل البريطاني. ) مراحل تطور1شكل رقم (

  

  1987) عام Sales Oriented Party )SOP  احلزب الذي يركز على البيع: -ثانًيا
 ، يركز هذا االجتاه على تسويق احلزب حلججه للناخبني؛ فهو يقوم بتصميم منتجه

ولكنه يدرك أن الناخبني املحتملني قد ال يرغبون فى هذا املنتج. ويستخدم بحوث السوق 
االنتخابي.  السلوك  اإلعالن   ملعرفة  تكتيكات  بتوظيف  البريطاني  العمال  حزب  قام 

لم يقم احلزب بتعديل سلوكياته   الناخبني بأنه على صواب.  واالتصال والترويج فى إقناع
ليناسب مطالب اجلمهور ورغبات الناخبني، ولكنه سعى إلى جعل الناس ترغب فيما يقدم 
لها. وعلى الرغم من اعتماد احلزب على األدوات االتصالية إال أنه لم يفز باالنتخابات؛  

  .ألن التركيز لم يكن يتناسب مع مطالب الناخبني

Market Oriented Party  

 1997حزب العمال البريطاني 

Product Oriented Party 

 1983حزب العمال البريطاني 

Sales Oriented Party 

 1987حزب العمال البريطاني 
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  1997) عام Market Oriented Party  )MOPاحلزب الذي يركز على السوق   -ثالًثا
وفًقا لهذا التوجه يقوم احلزب بتصميم منتجه وتعديل سلوكياته وسياساته بهدف  
مطالب   لتحديد  السوق  بحوث  بإجراء  احلزب  ويقوم  الناخبني.  رضا  على  احلصول 

ناسب مع نتائج هذه البحوث، وال يسعى ورغبات الناخبني، وفى ضوء ذلك يصمم منتًجا يت
بني   التوازن  حتقيق  ويحاول  يريدونه  ما  ينفذ  ولكنه  الناخبني،  فيه  يفكر  ما  تغيير  إلى 
مطالب املواطنني وقدرته على حتقيق هذه املطالب والوعود إذا وصل إلى السلطة. وقام  

وفاز   كبيًرا  جناًحا  ليحقق  اآلليات  هذه  بتطبيق  البريطاني  العمل  االنتخابات  حزب  فى 
بأغلبية املقاعد. ويوضح الشكل التالي الفروق بني االجتاهات الثالثة وفًقا ملا أشارت إليه  

)Lees-Marshment 2001( 
 التركيز على السوق                  التركيز على البيع                               التركيز على املنتج        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  ) التسويق السياسي للحزب ذات توجه املنتج، والتوجه البيعي، والتوجه التسويقي2شكل رقم (

 تصمیم المنتج 

  االتصال

   الحملة

  االنتخابات

  تنفیذ الوعود

 تصمیم المنتج 

 بحوث السوق  

  االتصال

   الحملة

  االنتخابات

  تنفیذ الوعود

 تصمیم المنتج 

 بحوث السوق  

  تعدیل المنتج

 التنفیذ 

  االتصال

   الحملة

  االنتخابات

  تنفیذ الوعود
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من خالل الشكل السابق ميكن مالحظة أهم الفروق بني االجتاهات الثالثة؛ يتمثل 
فهو يركز على تصميم    ؛االجتاه األول يركز على خمس خطوات فقط  :الفرق األول فى أن

املنتج فى اخلطوة األولى، ثم يسعى إلى تصميم حملة اتصالية، أما االجتاه الثاني الذي 
ست خطوات ركز على بحوث السوق كإضافة عن االجتاه يركز على البيع والذي تضمن  

األول، وهي تفيد فى حتديد اجلمهور املستهدف من املنتج السياسي، ولعل املدخل الثاني  
(البيعي) يفسر لنا ذلك النقد الذي مت توجيهه ملفهوم التسويق السياسي، من كونه مجرد  

بالتعاو واإلقناع  االتصال  خبراء  به  يقوم  سياسي  قولبة  اتصال  فى  الصحفيني  مع  ن 
القصص اإلخبارية، أما االجتاه الثالث فيتضمن ثمان خطوات تقوم على حتديد مطالب  
الثاني فى ترتيب هذه اخلطوات بني االجتاه  الفرق  بينما يتمثل  الناخبني بدقة،  ورغبات 
االجتاه  فى  املنتج  تصميم  بعد  تأتي  السوق  بحوث  أن  فنجد  السوقي،  واالجتاه  البيعي 

نتائج  ال تشير  عام  وبوجٍه  السوقي،  اجتاه  فى  األول  الترتيب  فى  تأتي  ولكنها  بيعي، 
االنتخابات إلى أن جناح الدميوقراطيات الغربية يأتي بناء على تبني االجتاه الثالث؛ ألن  

 ال يقبلون باالجتاه الذي يركز على املنتج أو الذي يركز على البيع؛ فهم أصبحوا  نيالناخب
و تعليًما  االجتاه أكثر  تطبيق  إلى  تتجه  السياسية  املؤسسات  أصبحت  ثم  ومن  وعًيا، 

  السوقي.
ينطلق هذا النموذج من اإلسهامات   )Relational Paradigm)102منوذج العالئقية:  -9

أهم    إحدىالبحثية التي تنظر إلى املدونات على أنها وسيلة تفاعلية، وأن املعلومات هي  
بني   املعلومات  بتبادل  واملنظمات  األفراد  ملختلف  تسمح  فاملدونات  التفاعل؛  محددات 

رقم  الشكل  ويوضح  والقراء،  ب3(  املدونني  املرتبطة  التفاعلية  العالقات  تقنيات ) 
التكنولوجيا اجلديدة، والتي ميكن تطبيقها فى مجال التسويق السياسي؛ بحيث يتم إنشاء 
مستدامة  العامة  السياسات  جلعل  والسياسني  الناخبني  بني  املدى  طويلة  عالقات 

)Sustinable فى أوقات األزمات أو عدم التيقن، وميكن ملستخدمي املدونات السياسية (
التفاعل   فى  خبرات  املشاركة  عنه  ينتج  واسع، مما  نطاق  على  السياسية  القضايا  بشأن 

من  العديد  فإن  أيديولوجًيا؛  السياسي  السوق  حتيز  لطبيعة  ونظًرا  ومعرفية،  سلوكية 
نشقاقات االجتماعية، ونتيجة ذلك تصبح مجموعة من الناس املدونات السياسية تفرز اال

اال املجتمعات  من  يعزز  بشكل  تمرتبطة  مت  الذي فتراضية.  الفكري  النموذج  هذا  عزيز 
التكنولوجيا    etal  J. Sánchez-Villar  2017  اقترحه  قبول  ،  Technologyبنموذج 

Acceptance Model اعتبار سبب  تفسير  فى  تساعد  التي  النماذج  أكثر  من  ويعد   ،
وبالنظر  للمعلومات،  والتي    املدونة مصدرًا  املعلومات  نظم  لنظرية  الرئيسة  العناصر  إلى 
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النظرية  ميكن   املقاربات  وهذه  التحديد،  وجه  على  التكنولوجيا  قبول  منوذج  مع  دمجها 
يجاد حالة من التوازن بني النية للقيام بسلوك والسلوك الفعلي، وهو  إ الثالثة تعمل على  

 ) يربط  النهائية  فى صورته  نقدي  لبناء منوذج  العقالني.  TAMتسلسل  العمل  بنظرية   (
  نموذج  ويوضح الشكل التالي عناصر ال

  
  
 

 
  
 
 
  

  

  

  

  

  )3شكل رقم (

  منوذج العالئقية (يدمج بني ثالثة أطر نظرية لتفسير تفاعلية املدونات فى مجال التسويق السياسي)

 االتصال: النموذج املوقفي الستراتيجيات -10
 Situational Model Of Communication Strategies (103)  

العالقات    و) يقوم بتطبيقه ممارس2004عام    Van Rulerوهو منوذج اتصالي قدمه ( 
اعتقادهم   من  الرغم  على  االجتاه،  أحادية  اتصالية  أنشطة  ميارسون  الذين  العامة 

االجتاه ثنائي  االتصال  مجال    ،مبمارسة  فى  االستراتيجيات  هذه  تطبيق  يتم  عام  وبوجٍه 
  التسويق السياسي، وميكن استعراضها على النحو التالي:

املؤسسة السياسية أي احلزب أو املرشح  ويكون فيها االتصال من  استراتيجية اإلعالم:  -1
واحد. معنى  ذات  ودالالت  أفكار  ويحمل  واحد،  اجتاه  فى  هذه   السياسي  تعتمد 

دعم   بهدف  املؤسسة  تصدرها  التي  الصحفية  البيانات  مجموعة  على  االستراتيجية 
  اجتاهات جماهير احلزب األساسية. 

Relational Paradigm 

  نموذج العالئقیة 

Theory of reasoned 
action 

Consumer Behaviour 

  سلوك المستھلك

Information system 

 نظم العلومات 

Technology acceptance 
model  

Blog usage acceptance 
model 
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اإلقناع:  -2 االستراتيجاستراتيجية  هذه  املنظمة  إحداث تستخدم  إلى  تسعى  عندما  ية 
ومزيًجا   ومحددة،  واضحة  أهداًفا  وتتطلب  املستهدف،  واجتاه اجلمهور  تغيير فى سلوك 

  من الرسائل اإلقناعية، ولذلك فإنها تتطلب جمهور غير نشط أو كامن.
اإلجماع:  -3 بناء  االستراتيجية  استراتيجية  هذه  املؤسسة إتسعى  بني  جسور  بناء  لى 

الصرا حلل  هذه واجلمهور  تتطلب  الطرفني.  بني  متبادل  اتفاق  إلى  والوصول  عات، 
  االستراتيجية وجود جمهور نشط لديه االستعداد للمشاركة فى عملية بناء التوافق. 

وهنا يفتح املسوق السياسي وسائله االتصالية لتعبر جماهيره من استراتيجية احلوار:  -4
آرائها؛ عن  مباش  خاللها  غير  بصورة  اجلماهير  أهداف  إلشراك  صياغة  فى  رة، 

   واستراتيجيات املسوق السياسي.
  املقارن لبحوث التسويق السياسي: يالنقد يرابًعا: العرض التحليل

إجراؤها على مستوى   التي مت  السياسي  التسويق  لبحوث  النقدية  القراءة  أظهرت 
العامة  إلى مجموعة من املالحظات  املتحدة وأوروبا وأسيا وفى مصر وأفريقيا  الواليات 

  : يميكن إجمالها فيما يل
ال تزال مفاهيم وتطبيقات التسويق السياسي فى مصر ودول العالم الثالث فى أولى  -1

م التجارب  خطواتها،  من  وفيًرا  حًظا  نالت  التي  وأمريكا  الغرب  دول  قابل 
حيث توجد فى ندرة البحوث العربية    الدميوقراطية فى انتخابات الرئاسة األمريكية؛

وهو ما دفع   ،التي تتناول تطبيقات وممارسات التسويق السياسي فى البيئة العربية
ع السياسي  التسويق  وتطبيقات  مفاهيم  رصد  إلى  الواليات  الباحثة  مستوى  لى 

  املتحدة األمريكية وأوروبا كأولوية أولى. 
عقب   -2 سيما  وال  السياسي  بالتسويق  عنيت  التي  احلديثة  العربية  الدراسات  قلة 

  الثورات العربية.
فى   -3 احلديثة  اإلعالمية  الوسائل  دور  بدراسة  االهتمام  إلى  الباحثني  غالبية  توجه 

واألحزا الرئاسة  ملرشحي  السياسي  الوسائل التسويق  دراسة  من  أكثر  السياسية  ب 
الناخبني   بني  التفاعلية  إتاحة  من  األولى  أحدثته  ما  إلى  ذلك  ويرجع  التقليدية؛ 

ذ واالتصال  السياسية،   Two Wayاالجتاهني    يواملؤسسات 
Communication . 
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  تقدم الباحثة رؤيتها النقدية وفًقا لعدد من العناصر:  يوفيما يل
  األفكار والقضايا البحثية التي تناولتها بحوث التسويق السياسي (عينة الدراسة) -أ

ألوباما   األمريكية  الرئاسة  انتخابات  تناولت  التي  البحوث  بعض    ،2008اتفقت 
(  2016ولترامب   الناخب  بدراسة  االهتمام  دراسات   The Voter)على  مثل 

Christopher Finn & Jack Glaser.(2010).  ،Lauren Kogen & Jeffrey 
A. Gottfried.(2012).  ،Paul S.Herrnson etal.(2013).  ،Alessandro 

Naia, & Jürgen Maierb.(2018).  بني العالقة  ودراسة  (امليول)،    متغيرات 
االنتخابي) و(القرار  االنتخابية)  العملية  عن  الناخب  ورضا  الوقت،  ومعدل    العاطفية، 

كانت من أكثر أولويات بحوث التسويق السياسي فى الواليات املتحدة األمريكية فى الفترة  
انتخابات عام  2008من عام   املرشح متثل  2016، وحتى  والثقة فى  باألمل  ؛ فالشعور 

دة فى اتخاذ قرار التصويت، كما ألقت الضوء على كيفية إدراك أحد أهم العناصر املحد
إجراء   فى  كمرتكز  الشخصية  سماته  وحتديد  السياسي،  املرشح  لشخصية  الناخبني 
باالنبساطية  تتمتع  كونها  من  املرشح  شخصية  أساس  على  املرشحني،  بني  مقارنات 

ن األحزاب "إلذلك ميكن القول  واالنفتاحية أو باإلنغالق أو بالنرجسية وامليكافيلية. ووفًقا  
مطلب   وهو  األمريكي،  الناخب  ورغبات  احتياجات  إلشباع  تسعى  األمريكية  السياسية 
توجه   ذلك  لنا  ويفسر  التنافسية،  السياسية  البيئة  فى  مرشحيها  وجناح  لنجاحها 
وهذا   ،" سياسني  "مستهلكني  باعتبارهم  الناخبني  إلى  النظر  إلى  السياسية  املؤسسات 

 اتباعه فى الدميوقراطيات الغربية منذ االهتمام بدراسة التسويق السياسي من التوجه مت
  املنظور التجاري.  

"أوباما"؛   املرشح  بعرق  يرتبط  بحثًيا  بعًدا  األمريكية  الدراسات  كما أضافت بعض 
) والتليفزيونية  الصحفية  اإلعالمية  التغطية  فى  ، Eileen,T.Walsh. 2009وذلك 

2014 , Stephen M.Croucher etal واستطالع الرأي حول هذا السياق، والتي (
تتعارض   أنها  الباحثة  ترى  بسمات  ووصفه  أوباما،  عرق  نحو  وعنصرية  متحيزة  جاءت 

بها األنظمة الغربية فى دول العالم الثالث    يوتتناقض مع مبادئ الدميوقراطية التي تناد
  والدول التي تخطو نحو الدميوقراطية.  

؛ حيث الدراسات املقارنة أهمية خاصة على خريطة بحوث التسويق السياسينالت  
التي استخدمها املرشحون إبان  اهتم الباحثون مبقارنة اإلعالنات السياسية التليفزيونية  

، وأظهرت النتائج  2008، وتلك املستخدمة عام  2004انتخابات الرئاسة األمريكية عام  
، على الرغم  2004مقارنة بعام    2008ئاسة عام  زيادة معدل استخدامها فى حملة الر
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االجتماعي. التواصل  مواقع  فاعلية   Michael M.Franz & Travis Nمن 
Ridout.(2010)   األمريكية الرئاسة  اإلعالمية النتخابات  التغطية  املقارنة بني  .ومتت 

عامي    2008عام،   اإلعالمي 2004و2000وانتخابات  التحيز  عن  كشفت  والتي   ،
ما عام  "جلون  انتخابات  فى   Arvind Diddi, Frederick & Geri(2008كني" 

Alumit Zeldes.(2014). أجريت مقارنة أيًضا بني فاعلية متابعة صفحات وسائل .
اإلعالم االجتماعية ملرشحي الرئاسة بغير املتابعني، ونتج عن هذا النوع من البحوث عدم  

 Stephen( شاركة السياسية للناخب.  وجود عالقة بني متابعة صفحة املرشح، وزيادة امل
M.Croucher etal 2014)  ،  .الباحثان أجرى  متصل  سياق   Jayeon Lee)  وفى 

&Young Shin lim. 2016)  املرشحني    ؛دراسة تقدمي  أساليب  بني  املقارنة  بهدف 
  . "هيالري كلينتون" و"دونالد ترامب" ألنفسهم إلى الناخبني عبر املوقع اإللكتروني

-S Sola-Morales, V Hernández  ىمستوى الدراسات األوروبية أجر وعلى  
Santaolalla (2017)  تشيلي وأسبانيا؛ للتعرف على    يدراسة حتليلية مقارنة بني دولت

إن  القول  وميكن  للشباب.  السياسية  املشاركة  وأشكال  للتصويت،  الناخبني  إقبال  مدى 
اهت من  الكافى  القدر  تنل  لم  املقاِرنة  بالدراسات الدراسات  مقارَنةً  العرب  الباحثني  مام 

على   مقارنة  دراسات  بإجراء  العرب  الباحثني  قيام  أهمية  إلى  يدعو  ما  وهو  األجنبية، 
عام   الرئاسية  بانتخابات    2018االنتخابات  التغطية   2014ومقارنتها  حيث  من 

التصوي بقرار  عالقتها  فى  املتغيرات  بعض  تأثير  ودراسة  الناخب  وسلوك  ت،  الصحفية، 
وبخاصة أنه قد ُلوِحظ ارتفاع نسبة من أبطلوا أصواتهم فى االنتخابات، وهي نسبة البد  
بإجراء  الباحثون  يقوم  أن  أو  السياسي،  التسويق  بحوث  فى  االعتبار  فى  أخذها  يتم  أن 

  الدراسات املقارنة بني الدول التي تتشابه فى أنظمتها السياسية . 
السياسي   التسويق  بحوث  غالبية  اجليل  اتفقت  تطبيقات  بتوظيف  اهتمت  التي 

لإلنترنت   دورً الثاني  لها  أن  على  االجتماعي  التواصل  ثقة    فعاًال   اكمواقع  دعم  فى 
االنتخابية واحلمالت  املواطنني  بني  قوية  عالقات  بناء  وفى   Soon ,C)الناخبني، 

&Hadzirah S.(2016), J. Sánchez-Villar.etal.(2017), David Lynn., 
Painter.(2015)    عامي األمريكية  الرئاسة  انتخابات  فى  . 2012و  2008وبخاصة 

التي ركزت على استخدام املرشحني ملوقع الفيس بوك،   لكن من املالحظ زيادة األبحاث 
لم   الذي  تويتر،  الناخبني مقارنة مبوقع  املعلومات، وكسب دعم  كأداة تسويقية وفى نشر 

من   القدر  نفس   .Natalie Pennington etal.(2015), Scott P) االهتمامينل 
Robertson etal.(2010)., Jessica, Vitak.etal.(2011)., Graeme, 
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Baxter & Rita Marcella.(2017)., Vicente Fenoll and Lorena Cano-
Orón.(2017)., Lucia Vesnic-Alujevic.(2012)..    بعض على  ذلك  وينطبق 

العربية   إيناس عبد احلميد اخلريبي  يسلوى سليمان اجلند(الدراسات  ، رباب  2014، 
)، وعلى الرغم من ذلك اقتصر توجه هذه البحوث على دراسة الوسيلة  2017بن عياش

التي   االتصالية  االستراتيجيات  وأنواع  وفاعليتها  االنتخابات،  إبان  السياسية  وأدوارها 
بر الفيس بوك كمنصة إلكترونية.  تستخدمها املؤسسة السياسية، أو املرشح السياسي ع

السياسية، فيما عدا  للمؤسسة  الناخبني باعتبارهم هدف  إلى دراسة سلوك  ولم تتطرق 
املوقع   هذا  مع  للمستخدمني  التفاعلية  األشكال  بدراسة  عنيت  التي  البحوث  من  قلة 

 Michael.  سياسًيا، مثل كتابة التعليقات واملنشورات فى صفحات األحزاب السياسية
Karlsson etal. 2013, Vicente & Lorena.(2017) .  

تويتر  موقع  استخدامات  إلى  أشارت  التي  السياسي  التسويق  ببحوث  يتعلق    وفيما 
)(Twitter  االنتخابات مرشحي  فى  بني  املوقع  هذا  الستخدام  كثافة  وجود  تبني   ،

 2008مقارنة بانتخابات الرئاسة املنعقدة فى    2016انتخابات الرئاسة األمريكية عام  
لإلنترنت،    ،2012وعام،   والثاني  األول  اجليل  تطبيقات  على  أوباما  فيها  اعتمد  والتي 

التليفز  تويتر واإلعالنات  املقابل اعتمد ترامب على  الناخبني؛ وفى  تأييد  يونية فى كسب 
السياسي  وهو التسويق  بحوث  أظهرته  الدراسة-  ما  الباحثني    ؛-عينة  بعض  قام  حيث 

 Jayeon Lee &Young)بتحليل تغريدات ترامب ومقارنتها بتغريدات هيالري كلينتون (
Shin lim. 2016 .  

البحوث   واسع من  اهتمام  الباحثة وجود  األوروبية الحظت  البحوث  وعلى مستوى 
املوقع؛ بهذا  نشر احلمالت    األسبانية  فى  عليه  السياسية  األحزاب  بعض  وذلك العتماد 

 FJ Ruiz & J Bustos)السياسية، وتفعيل دور الصور لكونها تدعم النص اإللكتروني  
2016, Meri,Amaro etal. 2017)  م مت وعلى  األسيوية  الدراسات  ستوى 
، التي كانت متثل أولى جتارب الهند  2014استخدامه فى االنتخابات العامة الهندية عام  

  فى استخدام مواقع التواصل االجتماعي فى االتصال السياسي. 
السياسي   التسويق  بحوث  مجال  فى  تويتر  موقع  استخدام  أن  يتبني  سبق  ملا  ووفًقا 

إجراء  تال إلى  بحاجة  اهتمت  زال  عربية  دراسة  توجد  ال  أنه  وبخاصة  البحوث  من  مزيد 
دعم  فى  دوره  على  التعرف  أو  الناخبني  قرارات  على  التأثير  فى  املوقع  هذا  فاعلية  بقياس 

عام    ،املرشحني املصرية  الرئاسة  انتخابات  فى  استخداماته  من  حيث 2014بالرغم  ؛ 
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هاشتاج   "السيسي"  للمرشح  السياسي  التسويق  حملة  حني أطلقت  فى  (#حتيا_مصر)، 
  _حمدين).  اسألأتاحت حملة حمدين صباحي كًال من هاشتاج (#هنكمل_ حلمنا، و# 

) السياسية  للمدونات  كان  السياسية   فى  مهم   دور   )Bloggersكما  املشاركة  دعم 
وفى حشد الشباب على مستوى انتخابات الرئاسة األمريكية من جانب، ودور ملموس فى  

آخر جانب  من  األوربية  الدول  بعض   ,Barbara K.Kaye.(2013)) انتخابات 
Jensen,J.(2013)., J. Sánchez -Villar. etal.(2017) Gradoselskaya. 

 .Scott P)، وكذلك املواقع اإللكترونية الصحفية فى احلصول على املعلومات    (2015
Robertson etal. 2010, Rocio Zamora Medina etal.(2017) .   فى هذا

اإلطار، ميكن التمييز بني نوعني من هذه املواقع فى بحوث التسويق السياسي من حيث  
وع األول فى املواقع اإللكترونية اخلاصة  املحتوى واملضمون الذي يتم بثه عليها: يتمثل الن

باملرشحني، وفيها يتم تقدمي كافة املعلومات السياسية للناخبني ونشر اخلطاب السياسي، 
أخبار  على  احلصول  فى  ساعدت  التي  اإلخبارية  املواقع  فى  فيتمثل  الثاني  النوع  أما 

سواء   اإلعالمية  املؤسسات  مع  تتكامل  وهي  املرشحني،  عن  أو ومعلومات  كانت صحفية 
إجراء  اقتصرعلى  بحثًيا  تبني وجود خًطا  األول  بالنوع  يتعلق  فيما  تليفزيونية.  أو  إذاعية 
"تويتر"   موقع  عبر  وتغريداتهم  للمرشحني،  اإللكترونية  املواقع  بني  املقارن  التحليل 

)(Jayeon &Young Shin. 2016    عام األمريكية  الرئاسة  انتخابات  ، 2016فى 
بني   املواقع  واملقارنة  ومستخدمي  باملرشحني،  بوك اخلاصة  الفيس  مستخدمي صفحات 

 ) بهم  اخلاصة  الرئاسة David Lynn., Painter. 2015اإللكترونية  انتخابات  فى   (
عام   عياد  2012األمريكية  (خيرت  دراسة  عدا  فيما  بتحليل  2015،  فيها  قام  التي   (

  . 2008مريكية عام خطاب املواقع اإللكترونية ملرشحي انتخابات الرئاسة األ 
اهتمت   التي  البحوث  حتظ  لم  متصل  سياق  التسويق  وفى  فى  اليوتيوب  بدور 

بالقدر الكافى من االهتمام مثل الفيس بوك وتويتر؛ فعلي سبيل املثال تناولت   السياسي
) فىBarbara K.Kaye. 2013دراسة  اليوتيوب  توظيف  أوباما    )  ، 2008انتخابات 

اإللكترون  املوقع  دراسة  إلى  عنيت  يباإلضافة  األوروبية  البحوث  مستوى  وعلى   .
)Berrocal.S.,etal. 2014  ،اليوتيوب على  السياسني  أحد  خطابات  حالة  بدراسة   (

بينما جند التركيز على دراسة سلوك املستخدمني للمحتوى السياسي عبر موقع اليوتيوب  
أحد   الويب  باعتباره  من 2.0تطبيقات  املستخدم  ويستهلكه  ينتجه  ما  من خالل  وذلك  ؛ 

) سياسي  "املنتج  Berrocal.S.,etal.(2014محتوى  مبصطلحى  ارتبط  ما  وهو   (
املعلق   The producer prosumer"املستهلك    The prosumer"واملستهلك 
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commentator" فى املوقع  لهذا  اخلاصة  الطبيعة  إلى  ذلك  الباحثة  وترجع  املجال    ؛ 
التفاعلية واحلوار إلى  املوقع    ؛ السياسي؛ حيث يفتقر االتصال السياسي للمرشحني عبر 

يحتو التعليقات   يألنه  وتتضمن  فقط،  وإخبارية  وإعالمية  إعالنية  فيديو  مقاطع  على 
  مجرد جمل إما تؤيد أو تعارض املرشح السياسي . 

باهتمام  حظيت  التي  اجلديدة  واألفكار  البحثية  القضايا  أهم  إن  القول  وميكن 
الباحثني تلك املرتبطة بتوظيف التقنية احلديثة واإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، 
فى   تساعد  وهي  السياسية،  واألحزاب  املرشحني  من  لكل  السياسية  األيديلوجية  دعم  فى 

جذب جمهور الناخبني وإيصال الرسائل املباشرة، مبا يسهم الترويج للبرامج االنتخابية، و
  . فى التعبئة واحلشد واالستقطاب السياسي

التسويق   فى  التقليدية  الوسائل  دور  بدراسة  عنيت  التي  البحوث  مستوى  وعلى 
يشكال السياسي والتليفزيون  الصحف  أن  النقدية  القراءة  أظهرت  فى   ن،  الزاوية    حجر 

من   االنتخابي  القرار  على  والتأثير  اإلقناع  عمليات  وفى  جانب  من  اإلعالمية  التغطية 
 .Michael Schudsa . 2009., Shannon C.& Rachel R. 2017)جانب آخر 

, Carlos, Muniz etal. 2017, Soon ,C &Hadzirah S. 2016)  ،  كما يعتمد
الناخب وغير  استقاء  نيالناخبون  يف  بشكل   التشريعية  باالنتخابات  اخلاصة  املعلومات 

سليمان،    أساسي (سلوى  الرئاسية  االنتخابات  إبان  التليفزيون  والتعرف  2011على   ،(
للجمهور   األمريكية  االنتخابات  عرض  فى  املستخدمة  التليفزيونية  اخلبرية  األطر  على 

ة فى البحوث  ، وعلى جانب آخر كان هناك محدودي).Tina., Burret. 2018(  الروسي
التي تناولت دور الصحف الورقية فى التغطية اإلعالمية لالنتخابات على كافة مستويات  

؛ فعلي سبيل املثال مت الكشف عن التغطية اإلعالمية ملوضوعات -عينة الدراسة–الدول  
تاميز   النيويورك  صحف  حتليل  خالل  من  وذلك  للجمهور؛  وتقدميها  والنوع  العرق 

و بوست،  مثل  والواشنطن  اإلخبارية  القنوات    MSNBCو  CNNبعض 
)(Eileen,T.Walsh. 2009 ومت حتليل اجتاهات الرأي العام فى الصحافة األسبانية ،
)M Blasco-Duatis, etal. 2017 .(  

الواليات املتحدة وأوروبا   لقد أظهرت القراءة املتعمقة اهتمام البحوث األجنبية فى
للحمالت  التعرض  أثناء  الناخب  وغير  الناخب  بسلوك  ترتبط  التي  املوضوعات  ببعض 

وقد أغفلت بحوث التسويق السياسي العربية هذه املوضوعات   ،االنتخابية فى التليفزيون
"  ترولالتحول بني البرامج اإلخبارية باستخدام الرميوت كنمتاًما، ومنها على سبيل املثال "

السلوك ليس حديًثا على مجال دراسات اإلعالم بوجٍه عام وبحوث   أن هذا  الرغم  على 
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خاص بوجٍه  السياسي  ويرجع  Bruce W. & Kathleen Hall  2011(   التسويق  )؛ 
اجليل  تطبيقات  أحدثته  وما  اجلديد،  اإلعالم  وسائل  فى  التكنولوجي  التطور  إلى  ذلك 

  ي دفع مشاهدي التليفزيون إلى استخدام وسيط ثان  الثالث والرابع واخلامس، األمر الذي
للمضمون،   التعرض  ما  أثناء  الثانية  أو  بالشاشة  مما   The Second Screen)(يعرف 

فى لها  املشاهد  استخدام  مدى  وتوظيف  لدراستها،  األجانب  الباحثني  املجال    دعا 
السياسي، وتعرف الشاشة الثانية أنها أكثر األدوات التي لها مهام عدة؛ فمعظم املواطنني  
التفاعل مع هذا   أو أي شاشة أخرى بهدف  التليفزيون،  املباشر عبر  يتعرضون للمحتوى 
السياسية،  معلوماتهم  على  املواطنون  يحصل  الثانية  الشاشة  خالل  ومن  املحتوى، 

اآل مع  األمريكيةويشاركونها  الدراسات  إليه  أشارت  ملا  وفًقا   &.Shannon C(  خرين 
Rachel R. 2017, Homero & James H..(2017), Trisha T.C. Lin & Yi-

Hsuan Chiang. 2017)  .  

األجنبية  الدراسات  بني  اختالف  وجود  اتضح  بالوسيلة  مرتبط  آخر  سياق  وفى 
حيث من  العربية  متابعة   والدراسات  فى  التقليدية  اإلعالم  وسائل  على  االعتماد  تعاظم 

فى هذا اإلطار، أظهرت  .  3.0)) و(2.0االنتخابات مقابل محدودية االعتماد على الويب (
اعتماد الناخبني وغير الناخبني يف استقاء املعلومات اخلاصة باالنتخابات  نتائج البحوث  

التليفزيو القنوات  على  أساسي  بشكل  كما  التشريعية  اخلاصة،  املصرية  الفضائية  نية 
اليفط،   فى  تتمثل  الفائزين  النواب  قبل  من  استخداًما  الدعائية  الوسائل  أكثر  جاءت 

عثمان   أحمد  (إسالم  بالطرق  اإلعالنية  واللوحات  سلوى    - 2015وامللصقات 
سليمان    -  2011سليمان الناخبون 2012سلوى  عليها  اعتمد  التي  الوسائل  وأكثر   .  (

للم الشخصي مع كمصدر  االتصال  الثورة هي  بعد  ما  التشريعية  االنتخابات  علومات عن 
األصدقاء واملعارف واألقارب، وأشارت النتائج إلى دور وسائل اإلعالم وحمالت املرشحني  
أثناء مراحل متعددة لالنتخابات؛ حيث يكون لها تأثير محدود على نوايا الناخبني الختيار  

د لها  يكون  كما  بعينه،  الناخبني. مرشح  بعض  نحو  النوايا  تغيير  فى  مهم  (إيناس    ور 
  ).2013اخلريبي 
خالل    الثورات  اندالع  عقب  السياسي  التسويق  ببحوث  االهتمام  تزايد  لقد 

يونيه بوجٍه    30يناير و  25  يالسنوات األخيرة فى عدة دول عربية بوجٍه عام، وبعد ثورت
ى الدراسات العربية وخاصة املصرية  خاص، وهو ما أدى إلى ظهور اجتاه حديث نسبًياــ ف

ــ يسعى إلى الكشف عن تأثير وسائل اإلعالم اجلديدة على اإلصالح واملشاركة السياسية  
النتائج إلى  ) 2015(سلوى سليمان وإيناس اخلريبي   محدودية فى نسبة  ؛ حيث أشارت 
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املبحوثني على  ، كما أن درجة اعتماد  2014مشاركة الطالب يف انتخابات الرئاسة عام  
  الفيس بوك كمصدر للمعلومات عن االنتخابات الرئاسية منخفضة. 

على    البحوث  بعض  نتائج  اتفقت  ووسائل  وقد  أساليب  استخدام  أهمية 
االنتخابية الدعاية  والبرملانية؛    واستراتيجيات  الرئاسية  االنتخابات  تشكله  فى  ملا  وذلك 

ياسية وفى التنافس االنتخابي، وهو  هذه االستراجتيات من أهمية فى نشر اخلطط الس
نتائج دراسات    .Trent Seltzer, etal. 2013, Meri, Amaro etal)ما أظهرته 

2017),  ،Kehinde Oyesomi, et al, 2016) ، سلوى سليمان اجلندي وإيناس عبد
اخلريبي هذه 2015  احلميد  من  املختلفة  األنواع  استخدامات  توظيف  املالحظ  ومن   ،(

فقد االستراتيجي للمرشحني؛  اإللكترونية  واملواقع  وتويتر  بوك  الفيس  موقعي  عبر  ات 
النتائج تطبيق استراتيجيت أوباما عام    ي أظهرت  وبناء اإلجماع فى حملة   2008اإلقناع 

عياد   الفريق  وأن  )،  2015(خيرت  املرشح  على صفحة  استخداًما  االستراتيجيات  أكثر 
املصرية   الرئاسة  انتخابات  فى  بوك  الفيس  على  السيسي  الفتاح  هي   2014عبد 

حمدين   املرشح  صفحة  على  استخداًما  االستراتيجيات  أكثر  أما  احلشد".  "استراتيجية 
"الترويج لألنشطة األخرى" الفيس بوك هي  وإيناس عبد   (سلوى سليمان  .صباحي على 

أهم  2015احلميد   أحد  واملسيرات  الرالى  سباقات  على  االعتماد  كان  بينما   ،(
لعام   الرئاسية  االنتخابات  فى  املستخدمة  االتصالية  والية    2015االستراتيجيات  فى 

نيجيريا فى  على  Kehinde oyesmi etal 2016(  الغوس  ترامب  اعتمد  كما   ،(
، وفيما يتعلق  2016الم فى حملته االنتخابية عام  "استراتيجية الهجوم" على وسائل اإلع

السويدية   الوطنية  تبني  2010باالنتخابات  لتنسيق ،  موحدة  استراتيجية  وجود  عدم 
ال   إنها  حيث  االجتماعية؛  اإلعالم  وسائل  منصات  استخدام  فى  األحزاب  اتصاالت 

  . تستخدم منصة واحدة فقط كاملوقع اإللكتروني
نتخابية، فقد حظيت على اهتمام جميع بحوث التسويق  وفيما يتعلق باحلمالت اال

الدراسة–  السياسي واضًحا    -عينة  االهتمام  كان  حيث  والعربي؛  الغربي  املستويني  على 
عام   أوباما  أجراها  التي  االنتخابية  احلمالت  فاعلية   & Lauren)  2008بقياس 

Jeffrey A. (2012), Elizabeth & Heather L LaMarre. 2015) .وة ، عال
السياسي   اخلطاب  تشكيل  وفى  احلمالت،  هذه  مخططي  دور  عن  الكشف  على 

)Michael Serazio., 2018).  احلمالت بني  العالقة  بدراسة  االهتمام  مت  كما   ،
للجمهور  السياسية  املشاركة  معدالت  وزيادة   )، Dawkins, Ryan. (2017(  التعبوية 

وأظهرت النتائج أن املرشحني الذين يعتمدون على احلمالت فى التسويق السياسي أفضل  
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ال  الذين  منافسيهم  من  جناًحا  االنتخابات    وأكثر  فى  وذلك  لها،  بالتخطيط  يهتمون 
قد Michael S. Lewis. 2018(  األمريكية االجتماعي  التواصل  مواقع  أن  كما   ،(

ب املستخدمني  جذب  فى  املرشحني  وما ساعدت  املنصات،  هذه  على  احلمالت  تفعيل 
فى الواليات املتحدة األمريكية حتى عام  2004تعكسه من قوة ظهرت منذ انتخابات عام 

كانت حملة ترامب من أكثراحلمالت توظيًفا لتكنولوجيا االتصال الرقمي،  ؛ حيث  2016
رت  خي(  ."Multi-Platform Campaigns"وقد أطلق عليها حمالت متعددة املنصات  

ومحمد مهيتاب،  ,Michael Schudsa .(2009)(2015عياد    عويس الرافعي، 
لها  )،  2018( االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  احلملة  مشاركة  أن  النتائج  وأظهرت 

ن؛ األول هو زيادة أنشطة جمع التبرعات والتطوع، والهدف الثاني يتمثل فى  ا ن رئيساهدف
زيادة نسبة اإلقبال على التصويت. كما أن فعالية احلملة عبر املواقع االجتماعية لها تأثير  
التركيز   كان  أملانيا  وفى  التقليدية،  اإلعالم  بوسائل  مقارنة  أكبر  السياسية  املشاركة  على 

أ عن  غاب  عنصر  فى  على  ويتمثل  السياسي  التسويق  بحوث  معظم  وموضوعات  هداف 
املنافسني   ، وفى أسكتلندا مت  (Shaun Beven & Mona Krewel 2015)حمالت 

كدراسة احلملة  أثناء  االنتخابي  السلوك   Graeme, Baxter& Rita  دراسة 
Marcella.(2017).  حمالت استخدام  فاعلية  على  التركيز  كان  أسبانيا  وفى   ،(

من   نهالسياسي عبر موقعي التواصل االجتماعي الفيس بوك وتويتر؛ ملا يشكالالتسويق  
أهمية فى تعزيز االجتاهات املؤيدة لألحزاب السياسية األسبانية، ودراسة فاعلية الصور  

) النص  مع  تويتر  موقع  ، FJ Ruiz del Olmo& J Bustos Díaz .(2016عبر 
Vicente &Lorena Cano. 2017(  

ا املجاالت  املرتبطة ومن  تلك  التحليلي،  العرض  فى  بوضوح  ظهرت  التي  لبحثية 
السياسية  برصد   العامة  العالقات  فىدور  األجنبية،  البحوث  مستوى  ندرة    على  مقابل 

الدراسات العربية التي تناولت وظائف وأدوار العالقات العامة السياسية، على الرغم من  
فى   العامة  العالقات  وكاالت  بعض  على  العربية  السياسية  واألحزاب  املرشحني  اعتماد 
العامة  الهيئة  أن  بالذكر  وجدير  والبرملانية،  الرئاسية  االنتخابية  احلمالت  تنظيم 

العالقات  لالستعالما مهام  متارس  التي  املصرية  العامة  املؤسسات  أهم  أحد  متثل  ت 
العامة السياسية. ومن الصعوبة مبكان مقارنة أدوار الوكاالت على مستوى الدول العربية  
  بوظائف تلك الشركات األوروبية أو األمريكية التي كان لها السبق والريادة فى هذا املجال 

Kehinde Oyesomi, et al .(2016)  ، )Trent Seltzer, etal. 2013, Missy Graham & 

Elizabeth Johnson. 2013, Michael Karlsson etal. 2013 ,David 
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Lynn,Painter.(2015  واملؤمترات اللقاءات  تنظيم  على  يقتصر  ال  دورها  إن  ؛حيث 
  اجلماهيرية للمرشحني، بل ميتد إلى دعم العالقة بني احلزب السياسي والناخبني وغير 

  ، وهو ما ساعد على تفعيل دورها الرقمي. ًياالناخبني إلكترون

وأشارت بعض الدراسات إلى موضوعات بحثية مهمة، مثل حمالت جمع التوقيعات  
السياسية   املشاركة  وزيادة  دعم  فى   .Frederick J. Boehmke & R)ودورها 

Michael Alvarez 2014)  بني    فى العالقة  ودراسة  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
) آخر  جانب  من  السياسية  واملشاركة  الذكية  الهواتف   ,Yonghwan Kimاستخدام 

etal 2016(  ) فى كوريا اجلنوبية، وفى باكستان اهتم(Muhammad Shafiq etal 
اهتم    (2017 حني  فى  السياسية،  اخلطابات  فى  والشعارات  البالغة  بدراسة 

(Kimberlianne Podlas 2015)    فى الشعبية  واملوسيقى  األغنية  توظيف  بدراسة 
  استمالة جمهور الناخبني للحمالت السياسية والتصويت. 

   :األطر النظرية فى بحوث التسويق السياسي-ب
الباحثني  اقتباس  اتضح  للتحليل  خضعت  التي  العربية  الدراسات  مستوى  على 

والعرب ملداخل نظرية   الغربيةاملصريني  السياقات  منبثقة من  اإلطار،  .  وفكرية  فى هذا 
انطلقت معظم الدراسات املصرية من مدخل االستخدامات واإلشباعات فى نفس السياق  

عثمان أحمد  (إسالم  له  على  2015  التقليدي  اجلزائرية  الدراسات  إحدى  واعتمدت   ،(
عياش   بن  (رباب  النظرية  الفيس2017نفس  موقع  استخدام  تفسير  فى  فى    )  بوك 

التشريعية   االنتخابات  فى  السياسية  لألحزاب  السياسي  مت 2012التسويق  كما   ،
حيث سعت   االستعانة بنظريات تقليدية أخرى مثل نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم؛

) إلى االستفادة من هذه النظرية  2014دراسة كل من (سلوى سليمان وإيناس اخلريبي  
على الشباب  اعتماد  تفسير  البيئة   فى  لفهم  الرئاسية؛  االنتخابات  أوقات  بوك  الفيس 

والتعرف على دوره فى عملية اتخاذ القرار االنتخابي. وعلى صعيد آخر انطلقت    ،املحيطة
) 2012بعض البحوث من نظريات علم النفس املعريف؛ حيث اعتمدت (إيناس اخلريبي  

على   الناخبني  وسلوك  التوعية  بني حمالت  العالقة  املخطط؛  فى حتليل  السلوك  نظرية 
  وذلك بهدف التعرف على كيفية توظيفها فى مجال السلوك االنتخابي لألفراد.  

مجال   فى  التقليدية  النظريات  توظيف  عن  بعيدة  األجنبية  الدراسات  تكن  ولم 
الباحث اهتم  فقد  السياسي؛  (ااالتصال  ) Stephen M.Croucher etal. 2014ن 

الص "دوامة  نظرية  على  فى  باالعتماد  العام  الرأي  تعبير  درجة  على  التعرف  فى  مت" 
الطالب،   استطالعية على عينة من  دراسة  أوباما، من خالل  املتحدة عن عرق  الواليات 
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غير أن الباحثة قد الحظت أن هذه النظرية لم يتم توظيفها على مستوى البحوث العربية  
االتصال واإلعالم الرقمي  ورمبا يرجع ذلك إلى تعاظم مزايا تكنولوجيا    ؛-عينة التحليل –

املواطن على حتد إليه (محمد عبد احلميد) من    يوقدرة  ملا أشار  ختقاء ا الصمت وفًقا 
االجتماعي   التواصل  مواقع  استخدام  عبر  العزلة  من  واخلوف  الصمت  التزام  ظاهرة 

) بنظرية األطر اخلبرية  .Tina., Burret. 2018والتفاعل عبرها، كما اهتمت دراسة ( 
  ة التليفزيون الروسي لالنتخابات األمريكية.فى تغطي

األجنبية مبعزل عن   الدراسات  تكن  سياق لم  فى  القدمية  النظرية  األطر  توظيف 
السياسي التسويق  التي  بحوث  النظريات  ؛ فقد استخدمت قلة من هذه الدراسات بعض 

 & Jayeon Leeتنتمي إلى الفضاء اإلعالمي التقليدي، مثل "نظرية ترتيب األولويات"  
Weiail Xu.(2016). مداخل ابتكار  فى  األجنبية  الدراسات  تفوق  ذلك  ويعكس   ،(

بتوظيف   إليها سابًقا  املشار  الدراسة  قامت  اإلعالم اجلديد؛ فقد  ووسائل  تتالئم  فكرية 
األمريكية   الرئاسة  مرشحي  أجندة    2016تغريدات  بناء  فى  تويتر  موقع  عبر 
لق عنها املرشح تغريدة تعكس أجندة ملشكالت للمستخدمني، على اعتبار أن كل قضية يط

املرشح لها  ينتمي  التي  السياسية  باألحزاب  فى جذب وتتعلق  يساعده  ما سوف  وهو  ن، 
 .Rocio Zamora Medina etal) الرأي العام للقضايا عبر تويتر، كما قامت دراسة

فى  (2017) املستخدمة  اخلبرية  األطر  تويتر،    بقياس  موقع  عبر  السياسي  اخلطاب 
  .بالتطبيق على احلمالت اإللكترونية 2015خالل االنتخابات املحلية فى أسبانيا عام  

باالعتماد على    .Barbara K.Kaye.(2013))وفى سياق متصل قامت دراسة   
فى دراسة درجة اعتماد   Media Reliance"نظرية "االعتماد على وسائل اإلعالم" أو " 

فى الناخب أوباما  عن  معلومات  على  احلصول  فى  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  ني 
املوقع اإللكتروني وتويتر ويوتيوب. وهذا على   إلى درجة االعتماد على  حملته، باإلضافة 
النقيض من البحوث العربية التي لم تتجه إلى توظيف هذه النظرية فى الفضاء الرقمي  

 ام، ومعرفة أجندته كمستخدم مقابل أجندة الوسيلة.لقياس الرأي الع 2.0  وحتديًدا ويب
العديد من  إنها قامت بتوظيف  القول  أما على مستوى الدراسات املصرية فيمكن 
بني   األحيان  بعض  فى  جمعت  بحيث  الواحدة،  الدراسة  سياق  فى  والنماذج  النظريات 

) من 2015سبيل املثال انطلقت دراسة (إسالم أحمد عثمان    ىالوسيلة واملستخدم؛ فعل
نظريتي "االستخدامات واإلشباعات" و"متثيل املعلومات"، فى حني انطلقت دراسة (سلوى  

) من مدخل "التسويق السياسي" و"نظرية االعتماد على  2014سليمان وإيناس اخلريبي  
سليمان   (سلوى  أعدتها  دراسة  وفى  اإلعالم"،  التسويق  2011وسائل  فيها  تناولت   (
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(شخصية األحزاب    عات السياسية املصرية من منظور مدخلالسياسي لألحزاب واجلما 
party political personalityعلى فكرة أساسية مؤداها أن   ي)، وهذا املدخل ينطو

متيزه عن غيره،    Brand Personalityلكل مرشح أو حزب سياسي له شخصية مميزة  
السياسية. العامة  العالقات  مدخل  على  أيًضا  الب  واستندت  استند  (إبراهيم  كما  احث 

التسويق السياسي وبعض االستراتيجيات االتصالية  2016أحمد السعيد   ) على مدخل 
السياسي التسويق  سليمان  ،فى  سلوى  دراسة  مع  يتفق  ما  فى    ،وهو  اخلريبي  وإيناس 

  االعتماد على ذات املدخل. 
العقالني   العمل  نظرية  من  األجنبية  البحوث  بعض   .Aderonke Aانطلقت 

Oni.etal.(2017).  املؤثرة العوامل  بتحديد  اهتمت  التي  القليلة  الدراسات  من  وتعد   (
على الدميوقراطية اإللكترونية، فعلي الرغم من قدم هذه النظرية إال أنه مت استخدامها، 
بينها نظرية "ملكية  إلى توظيف نظريات حديثة من  البحوث األجنبية  كما توجهت بعض 

وIssue Ownership Theoryالقضية   فى  "،  السياسي  احلزب  قوة  إلى  تشير  التي 
من   أكثر  وذلك  الناخبني؛  وأذهان  عقول  فى  ميتلكها  كقضايا  وإبرازها  قضاياه،  طرح 
القضايا التي ميتلكها املنافس، وهو ما سيؤثر على محتوى ومضامني الرسائل السياسية  

 .,Jayeon Lee& Weiai Xu.2018, Kenneth F. Warren.(2008))املطروحة  
Shaun Bevan & Mona Krewel.(2015)  ،  وتعد هذه النظرية من النظريات التي

ال   والتي  العربية  املجتمعات  عكس  على  فروضها،  اختبار  الغربية  للدميوقراطيات  ميكن 
الدميوقراطي واجلمهوري فى   السياسية قضايا على غرار احلزبني  متلك فيها األحزاب 

  .املتحدة األمريكيةالواليات 
التسويق  نظرية  على  استنادها  الباحثة  الحظت  العربية  البحوث  مستوى  وعلى 
السياسي باعتبارها أقدم النظريات تركيًزا على إدراة احلمالت االنتخابية، وتقدم تفسيًرا  

) 2016  يملا يحدث فى البيئة السياسية من منظور جتاري ومنها دراسة (عبد ربه العنز
لم جت فى  ولكن  الباحثة  التحليل  -د  محل  األدبيات  اعتمدت    -حدود  أجنبية  دراسة  أي 

على هذا املدخل النظري؛ ورمبا يرجع ذلك إلى تلك االنتقادات التي مت توجيهها إلى هذه 
  النظرية لكونها تفرغ السياسة من مضمونها األيديولوجي. 

مدا له  وخصصت  بالناخب،  باالهتمام  األجنبية  البحوث  بعض  نظرية  عنيت  خل 
عظمت من    اعن تلك التي ركزت على الوسيلة؛ لقد الحظت الباحثة أن هناك بحوثً   ى تنأ

واألطر   اإلعالم  وسائل  على  كاالعتماد  تقليدية  نظريات  على  باالستناد  الوسيلة  دور 
فى   السياسية  املنظمة  دور  األخر  البعض  وتناول  واإلشباعات،  واالستخدامات  اخلبرية 
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"، فى حني جند قلة من الدراسات استندت على نظرية "التقاء مدخل "شخصية األحزاب 
  Voter Satisfactionالتوقعات" وهي نظرية ألقت الضوء على محددات رضا الناخب "

) االنتخابات  فى  متثيلها  على ضرورة  واحلرص  األقليات  وبخاصة  أمريكا  فى   "Paul 
S.Herrnson etal.(2013. (  

بحوث   فى  بروًزا  األكثر  كانت  النظرية  النماذج  إن  القول  ميكن  آخر  جانب  وعلى 
تقليدية   مناذج  على  الباحثني  بعض  استند  حيث  األجنبية؛  العربية  السياسي  التسويق 

الستراتيجيات   يوقدمية مت تطبيقها فى ممارسات العالقات العامة، مثل "النموذج املوقف
(خير دراسة  انطلقت  فقد  عياد  االتصال"  يفسر  2015ت  الذي  النموذج  هذا  من   (

موقفي   لكونه  السياسي  التسويق  فى  لالتصال  اخلاصة  أنه  Situationalالطبيعة  أي  ؛ 
كما اعتمدت   يرتبط مبوقف معني، وطبًقا لهذا النموذج املوقفي توجد أربع استراتيجيات.

قدمه   والذي  السياسية"  األحزاب  استراتيجيات  "منوذج  على  الدراسة  وكولينز  ذات  بتلر 
أجرته  1996 الذي  البحث  فى  األخرى  االستراتيجيات  بعض  استكشاف  مت  حني  فى   .

) والتي أشارت نتائجها إلى اعتماد املرشح عبد 2014(سلوى سليمان وإيناس اخلريبي  
ثم   التعبئة  واستراتيجية  كبيرة،  بنسبة  اإلعالمية  االستراتيجية  على  السيسي  الفتاح 

نشطة أخرى، وبتحليل الباحثة للنماذج النظرية التي تناولتها بحوث  استراتيجية الترويج أل
االجتاهات؛ ذلك    ي) ثالث Lees Marshmentالتسويق السياسي، لم جتد بينها منوذج ( 

أن االجتاه األول لهذا النموذج يركز على املنتج السياسي، والذي يتمثل فى أفكار احلزب  
يركز   الذي  الثاني  االجتاه  أما  واالتصال  السياسي،  اإلقناع  بأدوات  فيهتم  البيع  على 

بالناخب ويسعى إلى جعل األفراد تقتنع وترغب فيما يقدمه. بينما تدور بحوث التسويق  
الذي يركز على   الثالث  به االجتاه  الناخب، وهو ما يهتم  التركيز على رضا  إلى  احلديثة 

الناخب كون  ، رضا  من  وبالرغم  احلديثة.  االجتاهات  فى  ذلك  كان    وجتلى  النموذج  هذا 
بعيدة،   رميثل حج زمنية  السياسي فى فترات  التسويق  أهمية بحوث  الزاوية فى تفسير 

وحتديًدا فى دراسة احتياجات ورغبات الناخبني من خالل االجتاه الثالث الذي يركز على  
، وهو ما 2006إال أنه مت توجيه النقد له عام    ؛Market –Oriented Party  السوق

الباحثة االنتقاد    Lees marshment((  دعا  على  الرد  إلى  النموذج  هذا  وضعت  التي 
  .2006فى مقالة منشورة عام  )Ormrod's)104 اي وجههتال

األجنبية   البحوث  بعض  اإلعالم   بتكار اوحاولت  بسياق  املرتبطة  النماذج  بعض 
بتقنيات   املرتبطة  التفاعلية  العالقات  دراسة  فى  النظرية  املقاربات  من  كنوع  اجلديد، 

"؛ وهو  Relational Paradigmتكنولوجيا االتصال، ولعل من أبرزها "منوذج العالئقية  
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دونات فى مجال  يدمج ثالثة أطراف نظرية لتفسير تفاعلية املدونني مع امل  ي منوذج بنائ
التي أعدها ( ،  .J. Sánchez-Villar etal.(2017)التسويق السياسي وفًقا للدراسة 

وتتمثل األطراف الثالثة فى (نظرية نظم املعلومات ونظرية العمل العقالني ومنوذج قبول  
التكنولوجيا). وعلى جانب آخر، سعت بعض الدراسات إلى بناء نظرية مؤسسية جديدة 

التس مجال  تواجه  فى  التي  القيود  بدراسة  االهتمام  غياب  من  تنطلق  السياسي  ويق 
املؤسسة السياسية، واملرتبطة بالسياق االجتماعي املتعلق بالعادات واألعراف، األمر الذي 

) الباحث  كيفية   )Sigge Winther Nielsen  2013()105دفع  على  التعرف  إلى 
املؤسسية املطالب  إلى  السياسية  املنظمات  األفكار   استجابة  أو  القضايا  مثل  بيئتها،  فى 

التي تعد مناسبة اجتماعًيا، وعلى هذا النحو يتم تطوير إطار عمل استراتيجي يتكون من 
التي   اجلديدة،  التنظيمية  املؤسسية  النظرية  السابقة ضمن  الدراسات  من  منبثق  منوذج 

ئاتهم، وتفسير  لبي  يتنص بنودها على أن صناع القرار سوف يقومون بإجراء مسح معلومات
هذه املعلومات فى الفئات املعرفية املتاحة وفى النهاية يتم حتديد استراتيجية مبنية على  
نوعية  يحدد  جديًدا  تصنيًفا  الباحث  وضع  األساس،  هذا  وعلى  املعرفية  تفسيراتهم 
فى   املعرفية  لألطر  وفًقا  القرار  صناع  يختارها  التي  السياسي  التسويق  استراتيجيات 

(املطابقة    بيئاتهم، فى  تتمثل  مثالية  سياسية  تسويقية  استراتيجيات  أربع  الباحث  وحدد 
Conformity    االرتباط األعمال    Defenceوالدفاع    Decouplingوفك  وريادة 

Entrepreneurial    ملحيطهم السياسي  القرار  صناع  تفسير  كيفية  مع  تتوافق  وهي 
  السياسي. 

ولم تكن الدراسات العربية مبعزل عن تطوير مناذج نظرية تتالءم مع طبيعة النظام 
التي تأخذ أولى خطواتها نحو الدميوقراطية بعد اندالع  السياسي املصري ونظم الدول 

 منوذج لسلوك الناخب املصري") ببناء "2013الثورات فيها؛ فقد قامت (إيناس اخلريبي  
املصرية   الرئاسية  لالنتخابات  دراسة حتليلية  النموذج  2012من خالل  ركز هذا  وقد   .

املقترح على دور وسائل اإلعالم، واحلمالت السياسية على جميع املستويات فى العملية  
أربع فئات كالتالي: إلى  الناخب  الباحثة سلوك  نية    االنتخابية، وقد قسمت  الذين لديهم 

يقرروا   لم  والذين  املنافس،  للمرشح  التصويت  نية  لديهم  والذين  بعينه،  ملرشح  التصويت 
بعد إلى من سيدلون بأصواتهم، وهؤالء الذين قرروا عدم املشاركة فى االنتخابات. ويؤكد  

  هذا النموذج أهمية تنمية عالقات وسائل اإلعالم قبل وأثناء الفترة االنتخابية.  
بوجود  وبو االلتزام  عن  األجنبية  البحوث  غالبية  ابتعاد  الباحثة  الحظت  عام  جٍه 

لبعض    يحيث مت اإلكتفاء فى كثير منها على العرض التحليلي السرد  إطار نظري محدد؛



 

                3363 

احلصر   ال  املثال  سبيل  على  ومنها  الويب  تطبيقات  أو  البحث،  فى  لها  املشار  املفاهيم 
السياس واملشاركة  الثانية  انتخابات  –ية  (الشاشة  والعرق فى  الثقايف  التفاعل االجتماعي 

االنتخابية    -2008أوباما   واحلمالت  للمرشحني  الشخصية  العهود    –السمات  تقييم 
التواصل االجتماعي واالتصال السياسي    –االنتخابية   التحكم    –مواقع  استخدام أجهزة 

لالنتخا اإلعالمية  التغطية  متابعة  فى  كنترول  (الرميوت  بعد  اإلعالمي   -بات عن  التحيز 
العام العام    -والرأي  واملجال  االجتماعية  الشبكات  الكاريكات  –مواقع  رية  والرسوم 

 –العنصرية والسلوك السياسي  –الفيس بوك والنشاط السياسي    –والتعصب السياسي  
السياسية   واملعتقدات  والنوع  السياسية    –الدين  واملشاركة  استخدام   –اإلنترنت  دوافع 

ا الباحثان الشاشة  يجد  لم  متصل  سياق  العام).وفى  الشأن  قضايا  متابعة  فى  لثانية 
)2018(Alessandro Naia & Jürgen Maier)  )106(  ن مع ظإطارًا  يتوافق  رًيا 

وأسلوب احلمالت   املرشحني،  إدراك شخصية  بتطبيقها حول  قاما  التي  الدراسة  طبيعة 
ينطلقا جعلهما  ما  وهو  اخلطاب   ناالنتخابية،  أسلوب  دراسة  فى  تتمثل  فكرية  رؤية  من 

  واالستماالت العاطفية. ,populist rhetoricي الشعبو
   :األطر املنهجية املستخدمة فى بحوث التسويق السياسي-ج

زال األدبيات العربية واملصرية بصفة خاصة تتمسك مبنهج املسح، وتعتمد على  ال ت
ال تفسير  فى  اإلحصائية  الكمية  أحدثتها  األساليب  التي  الطفرة  من  الرغم  على  ظواهر 

تكنولوجيا االتصال، وأفرزت عنها أدوات خاصة بها، وكأن منهج املسح هو املنهج الوحيد 
عثمان   أحمد  (إسالم  دراسة  األدبيات  هذه  بني  ومن  اإلعالم،  بحوث  فى  ) 2015املتاح 

مالت االنتخابية  التي قام فيها مبسح عينة من الشباب املصري ملعرفة مدى تعرضهم للح
الشربيني   (عبير  ودراسة  املصرية،  الرئاسة  ذات  2013ملرشحي  على  اعتمدت  والتي   (

ملرشحي   السياسي  التسويق  حلمالت  املصري  الشباب  تعرض  مدى  قياس  فى  املنهج 
ن مع ما ان الدراستا مفردة، وتتفق هات 570الرئاسة، من خالل استبيان على عينة قوامها 

) فى رصد مدى متابعة مستخدمي املواقع اإلخبارية على  2017  قامت به (فاطمة غازي
  اإلنترنت ألخبار انتخابات الرئاسة املصرية. 

مثل دراسة    وفى سياق متصل، دمجت بعض الدراسات العربية بني عدة أطر منهجية
سليمان   خالل  2011(سلوى  من  املقارن  واملنهج  املسح  منهج  فيها  استخدمت  التي   (

لفتني لالستبيان باملقابلة على عينة من اجلمهور العام، وعينة من  تصميم صحيفتني مخت 
التشريعية   االنتخابات  فى  فازوا  الذين  النواب  (سلوى  2010مرشحي مجلس  ودراسة   ،

) والتي اعتمدت فيها على نفس املناهج للوقوف على العوامل التي أثرت  2012سليمان  
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البرملان االنتخابي لالنتخابات  القرار  اتخاذ  ثورة  فى  أجريت فى مصر عقب  التي   25ية 
وللمقارنة بني الصور الذهنية لألحزاب السياسية العاملة فى مصر فى ذهن    2011يناير

اخلريبي   (إيناس  دراسة  اعتمدت  كما  املستهدف،  املسح  2012اجلمهور  منهجي  على   (
مضامني  عليها  ركزت  التي  واالستماالت  العناصر  على  التعرف  بهدف  املضمون  وحتليل 

  اإلعالنات السياسية لدعم السلوك االنتخابي للشعب املصري. 
فى   مناهج  عدة  استخدمت  التي  األدبيات  بعض  الباحثة  رصدت  آخر  جانب  وعلى 

األدبيات هذه  أمثلة  ومن  الواحد  البحث  (مهيتاب  سياق  عويس    دراسة  ومحمد  الرافعي 
) والتي اعتمدت على املنهج التاريخي فى دراسة تاريخ حمالت الرئاسة األمريكية 2018

، عالوة على استخدامها املنهج النقدي  2016حتى عام    1992على اإلنترنت منذ عام  
على   األمريكية  الرئاسة  حمالت  بها  مرت  التي  التاريخية  املراحل  وحتليل  رصد  فى 

اإلضافة إلى املنهج املقارن للوقوف على أوجه الشبه واالختالف بني احلمالت  اإلنترنت، ب
املستوى   من  التحليل  بأداة  واستعانت  الفترة،  هذه  خالل  األمريكية  االنتخابية  الرئاسية 

يد بني  وقع  ما  كل  لتحليل  ومقاالت   يالثاني  تقارير  أو  دراسات  من  معظمه  أو  الباحثني 
  األمريكية على اإلنترنت.  علمية تتناول حمالت الرئاسة

التقليدية فى بحوث   املناهج  الدراسات األجنبية مبعزل عن توظيف نفس  تكن  ولم 
التقليدية  املنهجية  الباحثني مجموعة من األدوات    التسويق السياسي؛ حيث وظف بعض 

دراسة  الفريق    .(Christian & David Nicolas. 2012) مثل  فيها  أجرى  التي 
املس دراسته  قوامها  البحثي  عمدية  عينة  على  على  اناخبً   3336حية  بالتطبيق   ،

عام،   الدمنارك  فى  املحلية  الفعلي    ؛2009االنتخابات  التصويت  بهدف رصد محددات 
الرأي   اجتاهات  دراسة  فى  املسح  منهج  باستخدام  االهتمام  مت  أملانيا  وفى  التفضيلى، 

، 2009ادية األملانية عام  العام؛ للتعرف على درجة استجابته حلمالت االنتخابات االحت
) والتي قام فيها بتحليل مضمون صحف النيويورك  Eileen T.Walsh2009ودراسة (

تاميز والواشنطن بوست، وبعض القنوات اإلخبارية للكشف عن تقدمي أوباما فى التغطية 
فى استخدام   Michael M. & Travis N .(2010اإلعالمية. واتفقت معها دراسة (

التحليل األمريكية    أداة  الرئاسة  النتخابات  التليفزيونية  السياسية  اإلعالنات  بني  املقارن 
، ومقارنتها بتلك اإلعالنات السياسية النتخابات الرئاسة األمريكية عام  2004فى عام  
الباحث2008 أجرى  فيما  (ا،  دراسة  .Stephen M.Croucher etal.(2014)ن   (

سة العالقة بني الدين والرغبة فى التعبير استطالعية على عينة من طالب اجلامعة لدرا
الباحث جمع  كما  السياسية،  اآلراء  بني    Paul S.Herrnson etal.(2013))ن  ا عن 



 

                3365 

وهما   ،2008أداتني فى دراسة محددات الرضا فى التصويت فى انتخابات أوباما عام  
) دراسة  أما  اإلنترنت،  عبر  اإللكتروني  واالستبيان  العام  الرأي   ,Dawkinsاستطالع 

Ryan. (2017فاستخدم قوامها    ا)  عينة  على  بالتطبيق  اإللكتروني  ألف    20املسح 
العالقة بني   لدراسة  كاليفورنيا؛  بوالية  العام  الرأي  مستخدم مبشاركة شركات استطالع 

 M). وفى دراسة  2008كة السياسية بالتطبيق على انتخابات  التعبئة السياسية واملشار
Blasco-Duatis, etal.(2017)   جلميع املضمون،  حتليل  منهج  على  االعتماد  مت 

فى    2016حتى يناير    2015املقاالت املنشورة منذ بداية احلملة االنتخابية فى ديسمبر  
ل األيديولوجية  املواقف  على  التعرف  بهدف  األسبانية؛  القضايا  الصحف  نحو  لمحررين 

) أجرى  كما   S Sola-Morales, V Hernández-Santaolalla)املطروحة. 
وأسبانيا للتعرف على أشكال املشاركة    يدراسة حتليلية مقارنة بني دولتي تشيل  2017)

  .السياسية للشباب بالدولتني 
وفى سياق متصل اعتمدت بعض األدبيات على استخدام أدوات منهجية تتوافق مع  

التفاعلية ط واملقابلة  اإللكتروني  واالستبيان  اإللكتروني  البريد  مثل  الرقمي  املجال  بيعة 
اإللكترونية وحتليل اخلطاب وحتليل صفحات الفيس بوك والتعليقات عليها والتغريدات  

اليوتيوب على  املنشورة  الفيديو  ملفات  حتليل  أو  باملرشحني  هذه   اخلاصة  بني  ومن 
) دراسة  على  Jensen,J. 2013األدبيات  اإللكتروني  االستبيان  على  اعتمدت  التي   (

عام   الدمنارك  فى  اإلنترنت  العالم  2009مستخدمي  فى  املشاركة  أمناط  لقياس  ؛ 
ودراسة   والواقعي،   Graeme, Baxter & Rita Marcella.(2017)االفتراضي 

أ االنتخابي  السلوك  رصد  بهدف  اإلنترنت؛  عبر  تفاعلية  مقابالت  احلمالت  بإجراء  ثناء 
عام   السكتلندية  ( 2011البرملانية  أجرى   & Homero Gil de Zúñiga. فى حني 

James H. Liu.(2017).    أكثر للتعرف على  دراسة مسحية باالعتماد على اإلنترنت؛ 
مواطن يعتمد  التي  األخبار وهالدول  على  احلصول  فى  الثانية  الشاشة  استخدام  على  ا 

) دراسة حتليلية لثالثة آالف تعليق  Berrocal.S.,etal.(2014السياسية. كما أجرى (
لعدد   رئيس   40مصاحب  ألقته  الذي  السياسي  للخطاب  اليوتيوب،  على  فيديو  مقطع 

، وتعد هذه الدراسة من  2013بلدية مدريد أمام اللجنة األوليمبية الدولية فى سبتمبر  
من أنواع التفاعل، كما    الدراسات النادرة التي اهتمت بتحليل تعليقات املستخدمني كنوع 

 ) دراسة  بأسلوب  Barbara K.Kaye.(2013اعتمدت  اإللكتروني  املسح  منهج  على   (
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  الناخبني  اعتماد  على  التعرف  بهدف  الثلج؛  كرة 

  .2008والصحف اإللكترونية فى احلصول على املعلومات السياسية النتخابات أوباما 
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أجر متصل  سياق  (وفى  الباحثة  دراستها  Jessica Vitak.etal. 2011ت   (
بتطبيق منهج املسح من خالل البريد اإللكتروني اخلاص بالطالب اجلامعيني، وبلغ حجم  

الدراسة   (  400عينة  أجراها  التي  الدراسة  كذلك   & Eszter Hargittai)مفردة. 
Aaron Shaw. 2013    بلغت عينة  صح   1001على  الختبار  الطالب؛  من  ة  مفردة 

أجرى   كما  الناخبني.  وسلوك  اإلنترنت  استخدام  بني  عالقة  وجود  فى  تتمثل  فروض 
) دراسة مسحية على عينة من بحوث  Shannon C.& Rachel R. 2017الباحثان (

كوسيط  الثانية  الشاشة  دور  ملعرفة  تكساس؛  جلامعة  التابع  اإللكترونية  اإلعالم  وسائل 
فى ودوره  التليفزيونية،  لألخبار  إلكترونًيا.  اتصالي  السياسية  الباحثان   املشاركة  أجرى 

(Christian & David Nicolas.(2012)   دراسة مسحية على عينة عمدية قوامها
؛ بهدف رصد  2009بالتطبيق على االنتخابات املحلية فى الدمنارك عام    اناخبً   3336

الباحثان   قام  .كما  التفضيلى  التصويت   Graeme, Baxter & Ritaمحددات 
Marcella. 2017    مفردة؛ بهدف رصد   64بإجراء مقابالت تفاعلية عبر اإلنترنت مع

األسكتلندية. البرملانية  احلمالت  أثناء  االنتخابي  دراسة    السلوك  قيام  على  عالوة 
)Jayeon Lee & Weiail Xu. 2016  تغريدة    1575) بتحليل مضمون عينة قوامها

ودونالد ترامب، وأظهرت نتائجها تفوق ترامب    عبر تويتر، لكال املرشحني هيالري كلينتون
دراسة  قامت  حني  فى  العام.  الرأي  تهم  القضايا  من  مجموعة  على  الضوء  تسليط  فى 

(Jayeon Lee &Young Shin lim. 2016)    اإللكترونية املواقع  محتوى  بتحليل 
الرئاسية   االنتخابات  والتي 2016ملرشحي  تويتر  عبر  التغريدات  بتلك  ومقارنتها   ،

  أظهرت نتائجها االتفاق بني أجندة موقع الويب اخلاص بكل مرشح وكذلك تويتر. 
) التي  2015وعلى مستوى الدراسات العربية ال توجد سوى دراسة (خيرت عياد  

مرشح   لكل  الرئيسة  اإللكترونية  املواقع  مضامني  خطاب  حتليل  استخدام  إلى  تطرقت 
  تراتيجيات االتصالية. ؛ للوقوف على أهم االس2008أمريكي فى انتخابات 

من   وقلة  األجنبية  الدراسات  بعض  أن  التحليل،  نتائج  أظهرت  آخر  جانب  وعلى 
  ى فعل   الدراسات العربية استندت على مناهج وأدوات بحثية أقرب إلى الكيفية من الوصفية؛

بتحليل    :FJ Ruiz del Olmo& J Bustos Díaz .(2016)سبيل املثال قامت دراسة  
تست التي  "الصور  التغريدات  موقع  فى  األسبانية  السياسية  األحزاب  "،  Twitterخدمها 
عددها   حتليل    124والبالغ  على  عالوة  كثافة    12صورة  النتائج  وأظهرت  فيديو، 

دراسة   وفى   . االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  للصور  األحزاب   ,.Galanاستخدام 
Garcia.(2017)    مرشحي تغريدات  حتليل  فى  الكمي  املنهج  باستخدام  تكتف  لم 
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ولكن تبعه التحليل الكيفي، وتتفق هذه الدراسة مع   2016انتخابات الرئاسة األمريكية،  
الباحث   به  قام  اخلطاب    (Scott P. Robertson etal. 2010)ما  حتليل  فيها  مت 

 Dilinا اهتمت دراسة ( ، كم2008السياسي حلوائط الفيس بوك ملرشحي الرئاسة عام  
Liu & Lei Lei.(2018  مت التي  كلينتون  وهيالري  ترامب  دونالد  خطابات  بتحليل   (

طبيعة  على حتليل  عالوة  االنتخابات،  فترة  أثناء  واملقابالت  املناظرات  فى  وبثها  نشرها 
أكثر   أن  نتائجها  أظهرت  والتي  الناخبني،  استمالة  فى  املستخدمة  والعواطف  املشاعر 

غير  العبار والهجرة  داعش  على  بالقضاء  مرتبطة  كانت  استخداًما  والتعبيرات  ات 
 Alessandro Naia & Jürgenالشرعية. وحول ذات املنهج الكيفي أجرى الباحثان (

Maierb.(2018األمريكية السياسة  فى  دوليني  خبراء  مع  مقننة  مقابالت  بهدف   ؛) 
  . 2016ة  التعرف على إدراك الناخبني ملرشحي انتخابات الرئاس

) الروسية  الباحثة  اهتمت  التغطية Tina., Burret. 2018فيما  بدراسة   (
األمريكية   الرئاسة  النتخابات  على    2016اإلعالمية  اعتمدت  الروسي.  التليفزيون  فى 

التحليل الكيفي فى تقييم التحيز فى وسائل اإلعالم الروسية، وفهم درجة نفوذ احلكومة 
الت  األخبار  تغطية  فى  فى  الروسية  املستخدمة  األطر  على  الضوء  وتسليط  ليفزيونية، 

وأشارت نتائجها إلى أن تقدمي املرشحني  ي.  تقدمي االنتخابات األمريكية للجمهور الروس
  أظهر التحيز لترامب. 

فى   التجريبي  املنهج  على  االعتماد  التحليلية  النقدية  القراءة  حدى  إأظهرت 
األجنبية التعرف  (Natalie Pennington etal. 2015) الدراسات  بهدف  وذلك  ؛   ،

السياسية،  املشاركة  على  بوك  الفيس  عبر  للمرشحني  الشباب  متابعة  تأثير  مدى  على 
األمريكية عام   الرئاسية  االنتخابات  النتائج عدم وجود  2012بالتطبيق على  وأظهرت   .

ن  عالقة بني متابعة صفحة املرشح الرسمية عبر الفيس بوك واملشاركة السياسية. وميك 
من الباحثني فى    فٍ القول إن املنهج التجريبي من املناهج املهمة التي لم حتظ باهتمام كا 

الوحيدة   الدراسة  إليها سابًقا هي  املشار  الدراسة  السياسي، وهذه  التسويق  فى –مجال 
العينة   إطار  أدوات –حدود  على  الغربية  البحوث  واستندت  املنهج.  استخدمت هذا  التي 

وطبي تتوافق  ويب  بحثية  فى  الرقمي  الفضاء  على    ،2.0وويب    ،1.0عة  كاالعتماد 
التي   األدوات  من  وغيرها  اإللكتروني  والبريد  اإللكتروني  واالستبيان  التفاعلية  املقابالت 

  سبق اإلشارة إليها.
بعض البحوث األجنبية جاء مختلًفا عن البحوث    فى  حجم العينةومن املالحظ أن   

يكون   أخرى  بحوث  وفى  كبيًرا،  العينة  حجم  جند  الدراسات  هذه  بعض  ففي  العربية، 
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حجمها صغيًرا؛ حيث أجريت دراسة مسحية باستخدام االستقصاء اإللكتروني على عينة  
مدونة،   14  تعليًقا موزًعا على  4402مستخدًما، ومت حتليل    890من املدونني قوامها  

مفردة من مستخدمي   1628ناخًبا، ومت استبيان    64وقد مت إجراء مقابالت تفاعلية مع  
على   السياسية  واحلمالت  االجتماعي  التواصل  وسائل  تعكسه  عما  للكشف  اإلنترنت؛ 

ألف تغريدة    98، ومت حتليل  (Groups)مجموعة    240السلوك االنتخابي، ومت حتليل  
الهند، وفى سنغافور  (تويتة) مت نشرها من قبل السياسية فى  األحزاب  إجراء   ةأحد  مت 

قوامها   الناخبني، ومت حتليل    2000دراسة مسحية على عينة  تغريدة    291مفردة من 
حتليل   إلى  باإلضافة  تويتر  عبر  األسبانية  السياسية  على    68.747لألحزاب  تعليًقا 

  اسية األسبانية.الصفحات السياسية عبر موقع الفيس بوك ألكبر األحزاب السي
   :أهم النتائج التي توصلت إليها بحوث التسويق السياسي-د

  فئة أهم نتائج بحوث التسويق السياسي:
فى  - مهمة  بأدوار  االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإللكترونية  املواقع    قامت 

، وذلك بتقدمي معلومات وأخبار عن  2008انتخابات الرئاسة األمريكية عام  
للناخبني،   املختلفة  القضايا  آرائهم يف  وشرح  وتاريخهم  وأنشطتهم  املرشحني 
احلمالت   فى  املتطوعني  من  عدد  أكبر  جتنيد  فى  اإلنترنت  استخدام  ومت 

كترونية، تنوعت  االنتخابية. ومت توظيف مواقع اإلنترنت فى نشر احلمالت اإلل
املضامني اإلعالمية ملواقع األحزاب السياسية، واستفاد املسئولون عن املواقع  

  من خاصية التكرار فتكررت بعض املوضوعات كالتعريف باحلزب وجذوره.
وجود عالقة ارتباطية بني استخدام الصفحات الرسمية لألحزاب السياسية   -

السياسية املشاركة  وبني  بوك  الفيس  موقع  هذا   عبر  زاد  فكلما  الواقع؛  فى 
أكبر   فرص  هناك  كان  إرسالها)  إعادة  أو  معلومات  نشر  (مثل  االستخدام 

 للمشاركة السياسية فى الواقع.
األسكتلندية   - البرملانية  االنتخابية  احلمالت  أثناء  االنتخابي  السلوك  برصد 

ب  لالهتمام  السياسني  املرشحني  افتقار  ـــــ  كثيرون  يرى  كما  ــــــ  توظيف  تبني 
للبرامج  الترويج  فى  االجتماعي  التواصل  ووسائل  اإللكترونية  املواقع 

 السياسية.
لتحقيق   - االجتماعي  االتصال  وسائل  عبر  السياسية  احلمالت  مشاركة  يتم 

والثاني هو زيادة نسبة   التبرعات والتطوع،  هدفني: األول زيادة أنشطة جمع 
 اإلقبال على املشاركة فى االنتخابات. 
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باحلمالت    للعالقات - االتصالية  االستراتيجيات  صياغة  فى  كبير  دور  العامة 
فى   الثقة  تكوين  فى  يساعد  اإلنترنت مما  عبر  املنشورة  الرئاسية  السياسية 
حتقيق   فى  واضًحا  دورًا  بوك  الفيس  ملوقع  أن  تبني  كما  السياسي،  املرشح 

 املكاسب السياسية إذا ما ُقوِرن بغيره من املواقع اإللكترونية.
يكن للفيس بوك وحده دور فى صياغة استراتيجيات احلمالت االنتخابية،    لم -

أي  تويتر  ملوقع  كان  األحزاب  ضً ولكن  تهتم  حيث  االستخدامات؛  من  العديد  ا 
حول   معلومات  وعرض  احلملة  نشر  فى  تويتر  مبوقع  الهند  فى  السياسية 

 إجنازات احلزب والتواصل مع مجتمع الناخبني.
االجتماعي هي السبب الرئيس فى حث الناخبني على  لم تكن مواقع التواصل   -

يعتمد   التي  املصادر  أكثر  تعد  الفضائية  القنوات  إن  بل  السياسية،  املشاركة 
 عليها اجلمهور فى احلصول على األخبار بشأن األحزاب السياسية املصرية. 

فى   - يليها  الناخبني،  ثقة  على  استحواذًا  األكثر  التقليدية  اإلعالم  وسائل  تعد 
أن  ذل تبني  كما  املطبوعات.  ثم  السياسية،  لألحزاب  اإللكترونية  املواقع  ك 

عبر   السياسية  لألحزاب  الدعائية  احلمالت  فى  ازداد  قد  الصور  استخدام 
 مواقع التواصل االجتماعي على مستوى الدول الغربية. 

وسائل   - لها  التي  باألحزاب  االجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمو  يرتبط 
 ن نظيرتها التي تعتمد على وسائل إعالمية تقليدية. إعالمية جديدة ع

اإللكترونية   - الدميوقراطية  ممارسة  نظام  على   E-Democracyيشتمل 
منصات للتفاعل عبر اإلنترنت بني املواطنني والشبكات االجتماعية املتكاملة؛  
وجلسات   املناقشات  استخدام  خالل  من  املشاركة  من  مزيد  لتحقيق  وذلك 

ومدونات الشبكات   الدردشة  منصات  مع  السياسي  النقاش  ومنتديات  الويب 
يف  كبير  دور  لها  السابقة  التفاعل  أشكال  جميع  أن  شك  وال  االجتماعية. 

 حتفيز األفراد غير النشطاء سياسًيا لالنضمام الى أقرانهم عبر اإلنترنت. 
اإللكترونية   - املواقع  تصميم  فى  بها  االلتزام  املهم  من  أساسية  سمات  هناك 

ني السياسني مبا يساعد فى تفعيل احلمالت السياسية اإللكترونية،  للمرشح
للحملة   اإللكتروني  البريد  عنوان  وجود  فى  السمات  هذه  بعض  وتتمثل 
الذاتية للمرشحني واالنتماء احلزبي وقسم للقضايا وتسجيل قائمة  والسيرة 
هناك   أن  كما  املستقبلية،  احلمالت  ألحداث  وأجندة  اإللكتروني  للبريد 

فى  مج تتمثل  اإلنترنت  عبر  التقليدية  احلمالت  لنشر  التكتيكات  من  موعة 
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معلومات  وتوفير  اإللكتروني  البريد  إلرسال  الزوار  ودعوة  احلملة  نشر صور 
 االتصال باحلملة  

وتنوعت   - تعددت  كما  بالناخبني،  السياسي  االتصال  أشكال  أحد  اإلعالن  يعد 
الشعب   نواب  استخدمها  التي  الدعائية  فى  الوسائل  االتصالية  فى حمالتهم 

نوفمبر   التشريعية فى مصر فى  اليفط  2010االنتخابات  ؛ فقد متثلت فى 
واملسيرات  امليدانية  والزيارات  الناس  مع  الشخصية  والعالقات  وامللصقات 
وتعد  الدائرة.  ألهل  سريعة  خدمات  وتقدمي  الشعبية  واملؤمترات  والندوات 

ور نواب مجلس النواب ــــ هي األكثر  العالقات الشخصية مع الناس ـــ من منظ 
 تأثيًرا فى جمهور الناخبني. 

كمصدر   - املختلفة  االتصالية  الوسائل  على  الناخبني  وغير  الناخبون  يعتمد 
فى   املصادر  هذه  وتتمثل  مصر،  فى  التشريعية  االنتخابات  عن  للمعلومات 

املصري  الفضائية  القنوات  ذلك  يف  يليها  واألقارب،  واملعارف  ة  األصدقاء 
الفضائية   القنوات  ثم  احلكومية،  املصرية  الفضائية  فالقنوات  اخلاصة، 
العربية، أما املواقع اإللكترونية اإلخبارية فتأتي فى مرتبة متأخرة بعد أنشطة  

 املرشحني فى دوائرهم واليفط وامللصقات والصحف. 
ـــ  لم تنتهج معظم األحزاب السياسية املصرية ــــ حتى األحزاب احلديثة منها ـ -

جذ سياسي  منتج  تصميم  على  قائمة  جديدة  تسويقية  ووسائل  اسياسات  ب 
تتالءم مع اجلمهور املستهدف، فهناك ضعف فى األدوات التسويقية باألحزاب  

من ندرة املوارد املالية وهو ما    يالسياسية، كما أن معظم هذه األحزاب تعان
 جحة.يؤثر ـــــ بشكل واضح ـــــ فى إدارة حمالت انتخابية نا

ال يهتم الشباب املصري مبتابعة املواقع اإللكترونية لألحزاب السياسية؛ وذلك  -
إلى   باإلضافة  السياسية،  وتوجهاتها  األحزاب  هذه  مواقف  مع  االتفاق  لعدم 
لهؤالء   أن  وإغفالها  الشخصية  واملصالح  للسلطة  الدائم  بسعيها  اقتناعهم 

 الشباب دورًا فاعًال فى املجتمع.
استر - عدة  التغطية توجد  فى  استخدامها  يتم  السياسي  للتسويق  اتيجيات 

الصحفية للحمالت االنتخابية للمرشحني فى االنتخابات الرئاسية والبرملانية  
فى مصر. وتتمثل هذه االستراتيجيات فى استراتيجية اإلعالم، واستراتيجية 
اإلقناع،  واستراتيجية  الدفاع،  واستراتيجية  احلوار،  واستراتيجية    الهجوم، 
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االنتخابي،   البرنامج  مرتكزات  واستراتيجية  اإلجماع،  بناء  واستراتيجية 
 واستراتيجية استخدام املشاهير.

واجب   - "املشاركة  مبدأ  على  مصر  فى  االنتخابية  التوعية  حمالت  ترتكز 
وطني"؛ فهو من أكثر العناصر تأثيًرا فى اتخاذ قرار املشاركة، يليه فى ذلك  

ثورة من خالل املشاركة فى االنتخابات"، بينما  ضرورة شعار "إكمال مشوار ال
العناصر   مؤخرة  فى   " االنتخابية  اللجان  داخل  املساعدة  "توفير  عنصر  جاء 

 التي أثرت بدرجة كبيرة على اتخاذ الناخبني لقرار املشاركة. 
 :خامًسا: خالصة تفسيرية ورؤية مستقبلية للنهوض ببحوث التسويق السياسي

العرض  التفسيريةاخلالصة   جلوانب  التفسيرية  اخلالصة  تقدمي  للباحثة  ميكن   :
التسويق   بحوث  ملوضوعات  الفكري  املستوى  فى  وتتمثل  مستويات،  عدة  على  التحليلي 

  السياسي من جانب، واملستوى النظري واملستوى املنهجي من جانب آخر كالتالي: 
الفكري املستوى  اختالفً   :على  هناك  إن  القول  التسويق   احادً   ا ميكن  بحوث  بني 

اتضح   فقد  الغربية.  البحوث  وتلك  العربية  السياسية  البيئة  فى  أجريت  التي  السياسي 
والثقايف  واالجتماعي  السياسي  السياق  أثر  الغربية،  األكادميية  الدراسات  مستوى  على 

لهم املمنوح  و  والتكنولوجي  اإلطار،  هذا  البح  فى  فى  خرجت  التقليدية  من  الغربية  وث 
دراسة أطراف املزيج التسويقي السياسي؛ حيث استهدفت دراسة سلوك الناخب ودرجة  
رضائه عن االنتخابات، ووقفت على محددات هذا الرضا مستخدمة الوسائل اإلعالمية 
بنوعيها التقليدي واحلديث، وركزت على أشكال تفاعله عبر مواقع التواصل االجتماعي؛ 

وفى    بهدف السياسية،  ومشاركته  االجتماعية  للشبكات  استخدامه  بني  العالقة  تفسير 
القرار   هذا  على  تؤثر  التي  والعوامل  االنتخابي،  للقرار  اتخاذه  كيفية  تناولت  آخر  سياق 
وتسهم فى تشكيله، واملعوقات التي تواجه الناخب فى عملية التصويت، األمر الذي يعكس 

ا األمريكي فى تأثيره السياسي لدرجة االعتماد على نتائج نشاط الناخب الغربي وال سيم
جتزئة   بهدف  والسياسي؛  االنتخابي  االتصال  حمالت  تخطيط  فى  العام  الرأي  بحوث 
السوق وحتديد فئاته وتوجهاته، وهو ما أتاح للمرشحني فرًصا فى حتديد أنسب الوسائل 

  ي. للوصول إلى الناخب بشكل مباشر، كان أبرزها الفضاء الرقم
السياسي  التسويق  مجال  فى  حديثة  بحثية  أفكارًا  األجنبية  البحوث  طرحت  لقد 
املنتج   مفهوم  انطالًقا من  االجتماعي  التواصل  مواقع  الناخبني عبر  تفاعل  أبرزها رصد 

" " The producer consumerاملستهلك  املستخدم  املواطن  مفهوم  ومن  تارة   "The 
Citizen Userن بدراسة وحتليل تعليقات الناخبني على  وباحث" تارة أخرى؛ حيث قام ال
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صفحات املرشحني سياسًيا؛ لقياس اجتاهاتهم باإلضافة إلى حتليل التعليقات املصاحبة  
تكنولوجيا  اتاحته  ملا  كنتيجة  ذلك  وجاء  اليوتيوب،  موقع  على  املنشورة  الفيديو  ملقاطع 

وع السياسية.  املشاركة  تيسيير  من  الغربية  الدول  فى  تطرقت  االتصال  آخر  جانب  لى 
للسمات   تكون  وكيف  السياسي  املرشح  شخصية  متس  ملوضوعات  البحوث  بعض 
الشخصية دور فى اتخاذ القرار االنتخابي، وتطرقت إلى نوع املرشحني وعرقهم ودراسة  
أهم   على  والوقوف  السياسية،  آرائهم  عن  التعبير  فى  الناخبني  ودين)  (نوع  متغيرات 

االتصالية   من االستراتيجيات  السياسية  واألحزاب  السياسي  املرشح  يستخدمها  التي 
باملعلومات  الناخب  تزويد  فى  الثانية  الشاشة  استخدام  تأثير  ودراسة  الوسيلة،  خالل 
فقط   وسلوكه  الناخب  حدود  عند  يقف  االهتمام  يكن  ولم  املرشحني،  عن  السياسية 

ليشم امتد  لكنه  اإلعالم،  وسائل  عبر  للمرشح  الترويجية  مضامني  واألدوات  دراسة  ل 
الرسائل السياسية والبالغة والشعارت بها، وحتليل اخلطاب السياسي للمرشحني، وأنواع  
فى   املوسيقى  وألوان  الشعبية  األغاني  ودور  فيها،  املستخدمة  العاطفية  االستماالت 
التسويق السياسي، ولكن وباملقارنة جند أن بحوث التسويق السياسي على املستوى العربي  

ع بأي  وقفت  وعالقته  االنتخابية  للحمالت  تعرضه  حيث  من  الناخب  دراسة  حدود  ند 
الباحثة   ترى  والتي  السياسي)  التعصب  أو  املشاركة  أو  (كالسلوك  أخرى  نها  أمتغيرات 

افتقرت إلى التعمق فى دراسة جوانب مهمة للناخب كهدف فى عملية التسويق واالتصال  
  السياسي. 

ف رؤى  على  األجنبية  البحوث  األنساق تركز  فيها  تغفل  ال  وموضوعية  كرية 
فف  والثقافية؛  من    ي االجتماعية  مهم"  "غير  يبدو  قد  موضوًعا  فيه  تتناول  الذي  الوقت 

األكادمي فعل   ،العربي  ياملنظور  الغربية؛  البحوث  توجهات  فى  أهمية خاصة  يشكل  لكنه 
كلها   العربية  البحوث  افتقرت  املثال  ا–سبيل  التحليلية  الدراسة  حدود  إلى    -حلاليةفى 

حروب   حالة  فى  حالًيا  نعيش  أننا  من  الرغم  على  الصورة"،  "توظيف  فعالية  دراسة 
إلكترونية تسمى بحروب الصورة كأداة لها حجم تأثير أقوي من النص ذاته، وهو ما دفع 

الغرب إلى دراسة فاعلية الصور املنشورة ملرشحي الرئاسة األمريكية عبر مواقع   يباحث
عي إبان االنتخابات، ولم تتطرق إلى دراسة اإلعالنات السياسية ودورها التواصل االجتما

فى اإلقناع، وبالرغم من أن عملية التحول بني القنوات الفضائية موضوع غير جديد فى  
  بحوث اإلعالم إال أن الباحثة الحظت توظيفه فى إحدى األدبيات الغربية.

ث الغربية ابتكرت مداخل فكرية  أما على املستوى التنظيرى، ميكن القول إن البحو
جديدة فى بحوث التسويق السياسي، انطلقت من الفضاء الرقمي مثل منوذج العالئقية 
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ترتبط   التي  القضية  ملكية  نظرية  آخر  جانب  وعلى  نظرية،  أطر  ثالثة  بني  دمج  الذي 
باألحزاب السياسية، ووظفت األطر النظرية التقليدية فى مجال وسائل اإلعالم اجلديد 
اجلدل  حالة  تزال  ال  ذلك  من  الرغم  وعلى  ويوتيوب)،  وتويتر  بوك  الفيس  (مواقع  مثل 
للتسويق   عليه  متفق  محدد  تعريف  وجود  على  الغربية  األكادميية  املجتمعات  فى  قائمة 
منوذج   أو  نظرية  يتضمن  قوي  علمي  بناء  إلى  الوصول  عدم  إلى  ذلك  وميتد  السياسي، 

القبول بها علمًيا على مستوى إلى االنتقادات املوجهة لنظريات    ميكن  العالم؛ ومرد ذلك 
  التسويق السياسي، وبعض النماذج وهو ما سبق اإلشارة إليه فى منت العرض التحليلي. 
تقليدية، ووظفتها فى  الدراسات على أطر نظرية  اعتمدت معظم  العربي  املستوى  وعلى 

مت استنباطه من    يسترشاددراسة اإلعالم اجلديد فيما عدا بعض محاوالت لبناء منوذج ا
متغيرات الدراسة ذاتها. ولم تتطرق أي دراسة عربية أو حتاول بحث اإلشكاليات النظرية  

  فى بحوث التسويق السياسي كما الحظته الباحثة فى التوجه الغربي. 
واألجنبية   العربية  البحوث  إن  القول  ميكن  املنهجي،  املستوى  حد  –وعلى  على 

املناه  تاستفاد  -سواء املضمون من  ومنهج حتليل  املسح  منهج  أبرزها  ولعل  التقليدية  ج 
الفضاء  فى  الثانية  توظيف  فى  يتمثل  واألجنبية  العربية  البحوث  بني  الفارق  ولكن 
أخرى   أحيان  وفى  منهج.  من  أكثر  بني  البحوث  بعض  وجمعت  اجلديد،  اإللكتروني 

وبوجٍه عام ميكن القول إن    استعانت قلة من الدراسات باملنهج التجريبي واملنهج التاريخي.
اعتمدت  بينما  والوصفية،  الكمية  من  أكثر  الكيفية  باملناهج  اهتمت  األجنبية  البحوث 
البحث؛   فى  أساسي  مطلب  أو  ضرورة  وكأنه  اإلحصائي  التحليل  على  العربية  البحوث 

يقفو الباحثني  جعل  الذي  تفسير ن  األمر  تقدمي  دون  للنتائج  الكمي  الرصد  حدود  عند 
  مناقشة ثرية للنتائج. عميق و

والحظت الباحثة أن هناك تركيز على بحوث القائم باالتصال السياسي والقائمني 
على تخطيط احلمالت االنتخابية ومستشاري العالقات العامة، وبخاصة لدور العالقات  

املجال السياسي والذي ترى الباحثة أنه لم يحظ باهتمام الباحثني العرب حتى    العامة فى
  اآلن. 

تناولت مكونات   التي  الدراسات  تعدد  الرغم من  إنه على  القول  وبوجٍه عام ميكن 
اجلدلية   السياسية  القضايا  أن  إال  الغربية،  البحوث  فى  السياسي  مستوى  –املنتج  على 

العربية باهتم  -البحوث  حتظ  كالم  الباحثني  فٍ ام  تشكل   .من  اجلدلية  القضايا  فهذه 
فقط،   االنتخابات  فترات  على  تقتصر  ال  السياسي  التسويق  مجاالت  من  خصًبا  مجاًال 
قضية   بينها  ومن  وآرائهم  اجتاهاتهم  عن  التعبير  على  املواطنني  قدرة  فيها  تتجلى  ولكن 
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ا ) وهي 2017لسمان  اإلصالح االقتصادي فى مصر، والتي تطرق إلى دراستها (أحمد 
من املوضوعات التي حظيت باهتمام إعالمي فى الفترة األخيرة وثار حولها اجلدل، ولعل  

وتعامل السياسة اخلارجية معها، وما أثارته من حالة اجلدل   ي قضية سد النهضة األثيوب
والنقاش الواسع فى وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية، يؤكد أهمية رصد هذه القضايا  

  إطار دراسات التسويق السياسي املصرية.  فى 
إلى  والثقافية  العلمية  مرجعياتهم  وتنوع  األجنبية  الدراسات  فى  الباحثني  تعدد  أدى 
متس   التي  األبعاد  ضوء  فى  الدراسة)  (موضوع  للظاهرة  متنوعة  تفسيرات  تقدمي 

  .اجلوانب االجتماعية والنفسية واالقتصادية والثقافية
ب يعتمدون فى دراساتهم على وجود إطار نظري أو مدخل  ال يزال الباحثون العر

فكري فى دراسة الظاهرة، وهو ما لم تالحظه الباحثة فى الدراسات الغربية التي ركزت  
النتائج ومناقشتها وتفسيرها   بتقدمي  ثم أعقبتها  املنهجية،  على حتديد األهداف واألطر 

الع الدارسني  على  لزاًما  أصبح  كأمنا  بعمق،  النظرية  وحتليلها  األطر  وراء  االنسياق  رب 
وااللتزام بوجودها كثوابت فى البحث العلمي. وحقيقة األمر أن وجود هذه األطر النظرية  

بشك األطر  لهذه  تطويع  دون  ا  ال شكليَّ ُمكَمِّ بوصفه  جاء  قد  العربية  البحوث    ي عمل   لٍ فى 
ُيثر  مبا  فروضها  تفسيرا   يواختبار  تقدمي  فى  يساعد  ومبا  البحث  لطبيعة نتائج  ت 

 الظاهرة محل الدراسة.
تناولت بعض الدراسات األجنبية أهمية رصد اجتاهات الرأي العام األملانى ملا له  
البحوث   فى  الباحثة  تلحظه  لم  ما  وهو  السياسية،  احلملة  وتنظيم  تشكيل  فى  قوة  من 
للحمالت   املخططني  أن  إلى  يرجع  ذلك  سبب  أن  الباحثة  وترى  العربية.  والدراسات 

خابية لم يضعوا يف اعتبارهم أهمية رصد الرأي العام قبل بدء هذه االنتخابات، أو  االنت
أنه يرجع لتلك القوة التأثيرية للرأي العام فى دول الغرب إذا ما ُقوِرن بالرأي العام فى  
الدول العربية بوجٍه عام. واألمر ينطبق أيًضا على دول أوروبية اهتمت بقياس الرأي العام  

العكسية السياسي فى   بالعالقة  العربية  الدراسات  الصحف األسبانية فى مقابل اهتمام 
بني احلمالت السياسية والسلوك أو القرار االنتخابي؛ فقد متت دراسة تأثير احلمالت  
االنتخابية ووسائل اإلعالم على القرار االنتخابي، وهو ما يعني أنه يتم اختبار احلمالت  

  .ال يحدث عند التخطيط للحملة وقبل بدءها وفاعليتها بعد التخطيط وأن هذا
ُعنيت إحدى الدراسات األجنبية احلديثة باستخدام وسائل اإلعالم االجتماعية فى  
غالبية  فى  الباحثة  تالحظه  لم  ما  وهو  اجلنوبية،  كوريا  فى  السياسي  االستقطاب 

التواصل االجتماعي فى املشاركة الس التي اهتمت بدراسة دور وسائل   ،ياسيةالدراسات 



 

                3375 

باعتبارها طري الفجوات    أحد، وهو ما يعد  polarizationا لالستقطاب  قً ولكن ليست 
فى  ِقَبل    البحثية  من  اجلهد  من  املزيد  بذل  إلى  حتتاج  التي  السياسي  التسويق  بحوث 

  الباحثني العرب، كما يعد تأثير وسائل اإلعالم على االستقطاب شرطًيا وغير مباشر.
موقع   عبر  األخبار  توظيف  بكيفية  اجلنوبية  كوريا  فى  الدراسات  بعض  اهتمت 

لهذ وأن  السياسية  للمشاركة  الترويج  فى  بوك  على  الفيس  مباشر  غير  تأثيًرا  األخبار  ه 
ملستخدمي  السياسي  باالهتمام  ذلك  ويرتبط  احلقيقي.  الواقع  فى  السياسية  املشاركة 
الفيس بوك، ويعني ذلك أن الدراسات األجنبية فى آسيا ال تزال تتطرق ملوضوعات مهمة  

 وجديدة لم يتم تناولها من قبُل فى الدراسات العربية. 
التحليل العرض  ضوء  واملنهجية  فى  والنظرية  الفكرية  األطر  ألهم  للدراسات  ي 

م الباحثة رؤيتها املستقبلية لتطوير بحوث التسويق السياسي من   :العربية واألجنبية، ُتقدِّ
املجال   هذا  تناسب  التي  والنظرية  الفكرية  واألطر  البحثية  القضايا  أهم  طرح  خالل 

االجتاه سياق  وفى  وتنااالبحثي،  احلديثة  البحثية  اإلعالم   يمت  أدوات  على  االعتماد 
منظور   من  املستهدفني  واملواطنني  الناخبني  مع  التعامل  الباحثني  على  ينبغي  اجلديدة 
َنِشط يرتبط مبدى تفاعلهم مع احلمالت السياسية ومع كافة أساليب الدعاية فى البيئة 

السي التغيرات  هذه  بعد  وبخاصة  بالواقعية  االلتزام  ينبغي  كما  التي  االفتراضية،  اسية 
 يونيه.  30يناير و 25أعقبت ثورتي  

 وميكن تركيز هذه األجندة البحثية على املوضوعات التالية:
ومعوقات   -1 وقدراته  املصري  بالناخب  ترتبط  التي  اإلشكاليات  أهم  على  الوقوف 

التواصل االجتماعي وكيفية توظيفها   استقباله للمعلومات السياسية عبر مواقع 
االقتراع   صناديق  إلى  الذهاب  خالل  من  وذلك  ا؛  سياسّيً احلقيقي  الواقع  فى 

 ومشاركته فى العملية االنتخابية.
واملرشحني   -2 لألحزاب  االتصالية  للجهود  الناخبني  إدراك  كيفية  على  التعرف 

الناخبني املستهدفني    يالسياسني وتقييم فاعلية احلمالت االنتخابية ودرجة وع
تأثير  السياسية  احلمالت  لهذه  هل  وهو:  مهم  تساؤل  عن  اإلجابة  بهدف  بها؛ 

ال على جموع الناخبني؟ أم أن لهؤالء الناخبني ــ  سياسي ــــــ    يـــ مبا لهم من وعفعَّ
 تأثيًرا أكبر على القائمني باالتصال فى إدارة احلملة االنتخابية. 

طبيعة املحتوى الرقمي املنتج من قبل املستخدمني الناخبني للمواقع اإللكترونية   -3
ومواقع التواصل االجتماعي فى التفاعل مع الدعاية االنتخابية ألحد املرشحني  
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املوا تعليقات  السياسني  وكتابة  صور  مشاركة  أو  فيديو  مقاطع  كإنتاج  لهم  لني 
 وكافة أشكال اإلنتاج اخلاصة بالبيئة االفتراضية.  

 استخدام حمالت العالقات العامة فى توعية الناخبني.  -4
باملشاركة   -5 عام  بوجٍه  السياسية  والنخب  السياسني  املرشحني  تغريدات  عالقة 

 السياسية النِشطة للمواطن املصري. 
اهات الرأي العام املصري فى فضاء اإلنترنت نحو املواد اإلعالمية ووسائل اجت -6

 الدعاية االنتخابية للمرشحني السياسني أو املرشحني لعضوية البرملان.
فترات   -7 خالل  االجتماعي  التواصل  مواقع  فى  السياسية  اإلعالنات  توظيف 

 االنتخابات. 
التغ -8 املستخدمة فى  السياسي  التسويق  للحمالت  استراتيجيات  التليفزيونية  طية 

 االنتخابية. 
السياسي   -9 املرشح  نحو  الناخبني  سلوك  تشكيل  فى  املباشر  االتصال  قنوات  فاعلية 

 ومقارنتها مبواقع التواصل االجتماعي. 
 دراسة أنشطة التسويق السياسي ملرشحي االنتخابات الرئاسية والتشريعية.  -10
الرئاس-11 االنتخابات  حمالت  مضمون  التواصل حتليل  شبكات  على  مصر  فى  ية 

  االجتماعي.  
  وسائل الترويج االنتخابية ملرشحي انتخابات الرئاسة وتأثيرها فى القرار االنتخابي. -12
االنتخابات  -13 فى  الرئاسة  مرشحي  حمالت  فى  املستخدمة  االتصالية  الوسائل 

  من منظور مدخل االتصاالت التسويقية املتكاملة.  2018الرئاسية 
  الصورة الذهنية ملرشحي الرئاسة وعالقتها بالقرار االنتخابي. -14
  وسائل الدعاية االنتخابية للمرشحني السياسني وعالقتها بالقرار االنتخابي. -15
عام  -16 الرئاسة  النتخابات  السياسية  احلمالت  بني  واالنتخابات  ،  2014املقارنة 

  . 2018الرئاسية عام 
األمريكية   -17 الرئاسة  حمالت  فى  املستخدمة  السياسي  التسويق  استراتيجيات 

2020 .  
  . 2020تقييم فاعلية الدعاية االنتخابية ملرشحي مجلس النواب املصري  -18
   .حتليل االستراتيجيات االتصالية املستخدمة فى احلمالت االنتخابية-19
لالنتخابات الرئاسية املصرية: دراسة    التغطية اإلعالمية للقنوات اإلخبارية األجنبية-20

  األمريكية. CNNالبريطانية و BBCحتليلية مقارنة لقناتي  
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الرئاسية  -21 لالنتخابات  املقاطعة  نحو حمالت  املصري  العام  الرأي   2018اجتاهات 
  .وعالقتها بحجم املشاركة السياسية لديهم

دراسة تطبيقية مقارنة    فاعلية حمالت جمع التوقيعات فى دعم املرشح السياسي:  -22
حملت  جمع   يعلى  حمالت  تأثير  مدى  لدراسة  وذلك  تبنيها"؛  و"علشان  "مترد" 

النوع من  للناخبني وفاعليتها فى ذلك. ويعد هذا  السياسية  التوقيعات فى املشاركة 
يناير    25حمالت جمع التوقيعات جديًدا على املجتمع املصري وحتديًدا بعد ثورتي  

  يونيه.  30و
االجتماعي:تفاع  -23 التواصل  مواقع  عبر  السياسية  احلمالت  مع  املستخدم  دراسة   ل 

  حتليلية. 
للناخبني:  -24 السياسية  املشاركة  دعم  فى  واملوسيقى  األغنية  حتليلية    توظيف  دراسة 

  نقدية  
حمالت    -25 على  بالتطبيق  السياسي  التسويق  مجال  فى  الثانية  الشاشة  استخدام 

  االنتخابات املصرية. 
ْيل من املرشح السياسي.  تأث -26   ير أساليب الدعاية املضادة املستخدمة فى النَّ

دراسة فاعلية استخدام الصورة املرئية فى دعم شعبية املرشحني لدى جماهيرهم    -27 
التي تساعد فى جذب الناخبني    يباعتبار الصورة إحدى أدوات االتصال غير اللفظ

  نحو املرشحني.
  يناير.   25املضادة والهجومية عقب ثورة أساليب ووسائل احلمالت  -28
فيس -29 االجتماعي  التواصل  موقع  على  املصرية  الرئاسية  االنتخابية  احلمالت  إدارة 

  بوك. 
  أشكال التفاعل الرقمي ملستخدمي صفحات الفيس بوك وتويتر إبان االنتخابات.-30
ا-31 بتشكيل  وعالقتها  العالم  شباب  منتدى  فى  السياسية  اخلطابات  الجتاهات حتليل 

  السياسية للشباب.
  محددات رضا الناخب املصري وعالقته بالقرار االنتخابي له. -32
أثناء  -33 السياسية  املعلومات  على  احلصول  فى  الثانية  للشاشة  الناخبني  استخدامات 

  االنتخابات. 
الويب  -34 تطبيقات  استخدام  بني  العالقة  الهاتف    4.0تقييم  تطبيقات  فى  واملتمثلة 

  املحمول كالواتس آب واملشاركة السياسية. 
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ذو  -35 بفئة  وأشكال   ياالهتمام  السياسي،  التسويق  بحوث  فى  اخلاصة  االحتياجات 
نفس املشاركة السياسية لهم. ولعل هذا التوجه فى بحوث التسويق السياسي لم ينل  

إلى  ذلك  ويرجع  سواء،  على حد  واملصرية  العربية  البحوث  فى  االهتمام  من  القدر 
اخلاصة،   االحتياجات  ذوي  بحقوق  ـــ  عام  بوجٍه  ــ  العربية  املجتمعات  وعي  عدم 

  والسيما حقوقهم السياسية.
مواقع العالقة بني النوع االجتماعي (الرجل املصري، املرأة املصرية) واستخدامات    -36

  التواصل االجتماعي على املستوى السياسي.
املصري  -37 للمواطن  النشطة  باملشاركة  السياسني  املسئولني  تغريدات  بني  العالقة 

  . والعربي
  تفاعل الرأي العام املصري والعربي فى الفضاء الرقمي مع القضايا السياسية.-38
  سية: دراسة حالة. إدراة العالقات العامة السياسية لسمعة املؤسسة السيا -40

   : مراعاة التوازن فى تناول القضايا البحثية
لالستراتيجيات   األجنبية  األدبيات  تناولتها  التي  البحثية  القضايا  تنوع  لوحظ 
االتصالية فى احلمالت االنتخابية واخلطاب السياسي للمرشحني عبر املوقع اإللكتروني  

و الناخبني  رضا  فى  املؤثرة  والعوامل  بوك،  السياسية والفيس  العامة  العالقات  دور 
واستخدامات تطبيقات الهاتف املحمول فى املشاركة السياسية وغيرها من املوضوعات،  
العربية على جانب واحد وهو رصد تعرض اجلمهور   البحوث  فى مقابل تركيز كثير من 

  .للحمالت وعالقته بالسلوك السياسي
ا بني  التوازن  مراعاة  أهمية  الباحثة  تقترح  البحوث  لذلك  فى  أساسيني  جتاهني 

اهتما  يهتم  اجتاه  وجود  فى  األول  يتمثل  الناخبني مً املستقبلية؛  على  بالتركيز  كبيًرا  ا 
االجتاه  أما  السياسي،  بالتسويق  القائمون  إليه  يسعى  الذي  الرئيس  الهدف  باعتبارهم 
بغرض   القائمون  هؤالء  عليها  يعتمد  التي  الوسائل  على  بالتركيز  يهتم  الذي  فهو  اآلخر 

باإلضافة إلى    التأثير فى هؤالء الناخبني، وذلك على غرار ما تقوم به الدراسات األجنبية.
  االجتاه إلى دراسة أدوار العالقات العامة السياسية الرقمية واستراتيجياتها االتصالية. 

  :تطوير األطر النظرية فى بحوث التسويق السياسي
من   فالبد  واملصري،  العربي  السياق  من  نابعة  نظرية  مداخل  غياب  إلى  نظًرا 

املستقبل السياسي  التسويق  بحوث  فى  السعي  يتالئم  محاولة  بنموذج  اخلروج  إلى  ية 
االجتماعية  األنساق  مع  يتوافق  أن  على  والعربية،  املصرية  السياسية  البيئة  وطبيعة 
والثقافية، ويأخذ فى االعتبار األبعاد الدميوجرافية والتعليمية والنظام السياسي للدولة، 
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واحل  التقليدية  اإلعالم  وسائل  مع  والعربي  املصري  املستخدم  تفاعل  ديثة،  ودرجة 
تفاعل  أشكال  وتفسير  املجال،  هذا  فى  األدبيات  إليه  توصلت  ما  جملة  على  باالستناد 
من   فيها  مصداقيته  ودرجة  لها  عدائه  أو  إيجابًيا  بالوسيلة  عالقته  إطار  فى  املستخدم 
الوسيلة،   مع  تفاعله  أمناط  تغيير  فى  أسهمت  التي  العربية  الثورات  ضوء  فى  عدمه 

جندته وأولوياته. وبالتالي ترى الباحثة أنه لم يعد من املناسب وساعدت فى إعادة بناء أ
السياسي ا" التسويق  بحوث  فى  الغربية  النظرية  األطر  "تكييف"  أو  "محاكاة"  أو  ستعارة" 

  وبخاصة أنها ال تزال قيد اجلدل وعدم االتفاق بني الباحثني.  ،العربية
ال النظرية  واألطر  النماذج  اختبار  إلى  ماسة  حاجة  التقليدية- غربية  هناك    - غير 

من   نظرية  أطر  ثالثة  بني  دمج  الذي  العالئقية  مثل منوذج  العربية  فى سياق مجتمعاتنا 
، ونظرية التقاء )(TechnologyAcceptance Model  بينها منوذج قبول التكنولوجيا

التوقعات وهي نظرية تعظم من أهمية رضا الناخب، وإعادة اختبار فرضيات هذه النماذج  
يك بناء نظري جديد  قد  إيجابًيا على  تنعكس  بنتائج  نتائج ستسهم فى اخلروج  شف عن 

العربية السياسية  البيئة  من  العالقات    . ينبثق  منوذج  اختبار  إعادة  للباحثني  ميكن  كما 
 ) بنموذج  يعرف  ما  أو  السياسية  املؤسسات  فى  – Political Organizationالعامة 

Public Relations (POPR)نظمة السياسية العربية.). فى ضوء األ  
من  الظاهرة  دراسة  أن  ذلك  السياسي؛  التسويق  بحوث  فى  البينى  التوجه  تبني 

فقط إعالمي  له    ، منظور  اإلشارة  سبق  الذي  األول  الهدف  إلى  الوصول  فى  يساعد  ال 
فى  قاموا  قد  العرب  الباحثني  بعض  أن  وبخاصة  أصيل،  عربي  نظري  بناء  فى  واملتمثل 

على نظريات تنتمي إلى علم النفس املعريف مثل نظرية متثيل املعلومات أبحاثهم باالستناد  
وهي  الطويل"  "الذيل  نظرية  على  اآلخر  البعض  استند  فيما  املخطط،  السلوك  ونظرية 
نظرية ترتبط باملجال التجاري؛ األمر الذي يساعد على اختبار فرضيات نظريات تنتمي  

هذا   أن  الباحثة  وترى  متنوعة.  بحثية  واالحلقول  اجلماعي  العمل  تشجيع  عتداد يتطلب 
بالبحوث املشتركة غير أن ذلك قد يصطدم بتفضيل الباحثني إلجراء بحوث فردية ألنها  

  حتظى بدرجات أكثر وفًقا للوائح الترقيات. 
الفضاء  سياق  فى  القدمية  النظرية  األطر  توظيف  إلى  العربية  الدراسات  حتتاج 

البحوث   الرقمي على غرار  تتالئم  اإلعالمي  اختبار مداخل فكرية  األجنبية؛ مما يعكس 
اجلديد؛ اإلعالم  الرئاسة    ووسائل  انتخابات  مرشحي  تغريدات  توظيف  دراسة  فيمكن 

للمستخدمني  أجندة  بناء  فى  تويتر  موقع  عبر  انتخابات    املصرية  بني  تطبيقية  كدراسة 
  .2018و 2014
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  :بحوث التسويق السياسي تطوير األطر املنهجية فى
بحوث  فى  الكيفي  املنهج  بتوظيف  والعرب  املصريني  الباحثني  اهتمام  ضرورة 
التسويق السياسي؛ ألن هذا املنهج يقوم بدراسة الظاهرة بشكل أكثر عمًقا، وبالتالي فهو  

فض الكمي،  املنهج  عن  نتائجه  فى  ومن  ًال يختلف  واقعية.  أكثر  تفسيرات  يقدم  أنه  عن   
د جمع  أداوته  أدوات  من  وغيرها  النقاش  ومجموعات  املتعمقة  واملقابالت  احلالة  راسة 
   .البيانات

التواصل  مواقع  من  االستفادة  إطار  فى  التجريبية  البحوث  بإجراء  االهتمام 
االجتماعي سياسًيا، وبخاصة وقت االنتخابات البرملانية أو الرئاسية؛ حيث إن املنهج 

 على مستوى البحوث األجنبية والعربية. التجريبي لم يحظ باهتمام ملموس 
املقارَن فى املنهج  تفعيل  للتعرف على مدى   العمل على  السياسي؛  التسويق  بحوث 

ما،   دولٍة  فى  السياسية  احلمالت  مع  االجتماعي  التواصل  ملواقع  املستخدمني  تفاعل 
  ومقارنتها بحجم التفاعل مع احلمالت السياسية للمرشح فى دولة أخرى. 

االهتمام بتطبيق أدوات منهجية تتالئم وسياق املجال الرقمي، وربطها بالسياقات 
واملواقع  الثقا واملدونات  االجتماعي،  التواصل  مواقع  ملستخدمي  واالجتماعية  فية 

اإللكتروني،   االستقصاء  مثل:  للويب  الثاني  اجليل  تطبيقات  من  وغيرها  اإللكرتونية 
املرشحني   وتغريدات  السياسية  للخطابات  الكيفي  والتحليل  اإللكتروني  والبريد 

فى املستخدمني  قبل  من  املنتجة  عبر    والهاشتاجات  السياسية  القضايا  مع  تفاعلهم 
اليويتوب؛   عبر  الفيديو  مقاطع  على  املستخدمني  تعليقات  وحتليل  السياسني  صفحات 

  وذلك على غرار ما أظهرته االجتاهات البحثية احلديثة على املستوى الغربي. 
االهتمام مبنهج دراسة احلالة فى بحوث التسويق السياسي؛ حيث إنه من املالحظ  

حيث يناسب هذ املنهج البحوث التي    ستفادة من هذا املنهج فى دراسة الظاهرة؛ غياب اال
البحثية   باستخدام عدد من األساليب  تركز على دراسة منظمة سياسية، وهو ما يسمح 

  ضمن دراسة احلالة؛ مثل حتليل اخلطاب واملالحظة واملقابلة. 
الباحثني تشجيع  لدراسة    ضرورة  املمتدة  بالبحوث  القيام  استخدام على  تأثيرات 

  املنظمات السياسية للتكنولوجيا الرقمية فى إدارة سمعة املنظمة عبر فترات ممتدة. 
  : مقترحات ترتبط باملمارسة املهنية للعالقات العامة السياسية

ممارس تدريب  اإللكتروني    ي ضرورة  املوقع  توظيف  كيفية  على  العامة  العالقات 
التفاعل   فى  االجتماعي  التواصل  الرئيس ومواقع  به  قام  ما  ولعل  املسئولني،  مع  املباشر 

مايو   فى  السيسي  الفتاح  تويتر    ،2018عبد  موقعي  على  الرئيس"  "اسأل  مبادرة  من 
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زائر، وهي تعد    يوفيس بوك، سمح بنشاط واسع للمستخدمني الذين بلغ عددهم مليون
حت على  باإليجاب  ينعكس  مبا  الرئاسة  ومؤسسة  الشباب  بني  مباشر  تواصل  قيق أداة 

  أهداف التسويق السياسي بعيًدا عن فترات االنتخابات. 
ضرورة االلتزام بالرد على ما ينشر على الصفحات الرسمية للمنظمة السياسية، 

الفورية من قبل مسئول ينعكس  ي  واالستجابة  العامة على أسئلة اجلمهور، مما  العالقات 
  على سمعة املؤسسة السياسية باإليجاب. 

اتفاقا عقد  العالقات أهمية  وأقسام  احلكومية  املنظمات  بني  مشترك  تفاهم  ت 
العامة واإلعالن باجلامعات املصرية؛ لتحقيق االستفادة املتبادلة للطرفني حيث يتم تنظيم 
وتنفيذ دورات تدريبية للممارسني، تركز على توظيف مواقع التواصل االجتماعي واملواقع 

ظمات بتقدمي دورات تدريبية للطالب وتسمح  اإللكترونية، وفى نفس الوقت تقوم هذه املن
  لهم بتنفيذ مشروعات تخرجهم. 
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  . 108، مرجع سابق، ص 2017، يثریا أحمد البدو -
 .180، ص 2017وأحمد فاروق،  عیاد،خیرت  -
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*یشیر الدكتور محمود علم الدین إلى أن المدونات تعد نموذًجا من استخدام وسائل إعالمیة متعددة فى إیصال 
البدیلة ألنھا تجمع بین سرد    ، الرأي والتواصل مع اآلخرین ویعتبرھا البعض نوًعا من الصحافة اإللكترونیة 

فیھا الرأي  وإبداء  العراق  .  األحداث  حرب  وخصوًصا  البارزة  السیاسیة  األحداث  خضم  فى  أصبحت  وقد 
والحصول على استطالعات الرأي حول موضوع معین لدى فئة الشباب من   مصدًرا من مصادر تتبع األنباء

 ي اإلنترنت.مستخدم
   :وللمزید حول نشأة المدونات یمكن الرجوع إلى

  .152) ص 2008(القاھرة، دار السحاب للنشر والتوزیع، 1محمود علم الدین، الصحافة اإللكترونیة، ط -
104-Jennifer Lees-Marshment.(2006). Political Marketing Theory and 
Practice: 
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