
 303  2021 يونية/  يناير – الواحد والعشرونالعدد  –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

من خالل  املصرية ألحزاب السياسيةالتسويق السياسي ل

 شبكات التواصل االجتماعي

Political Marketing of Egyptian political parties through 

social networks 

 )*(محمد السيد طاحون .د

 مقدمة

التسويق السياسي هو تكامل مجموعة العمليات واألنشطةة لتعييطي المح طن ونجا ط  

كططص األ ططيا  مططص الت ططط   فططي اا نتاااططات السياسططية التططي يةمططن الييططا َ والططزا يمم 

لماططاوا الخططا ايص المتخوعططة اتاططاا اللططحابات المخاسططاة والمحزططية ليطط  ول  ططيا  

 السياسية.

آثطاب   وكطاض مطصعحفت م طح التسطويق السياسطي مخطز  مسطيخيات اللطحض المازطي َ 

يطة ج لع د مص األفكطاب ااا طتحاكية ا اللومواات ال في التحوي اإلعالماستا ام وسائل 

ل االس  العالي ا تعميح ال طرحا  ... ( ا أو لتعط ي وعاتالمشحالعحاية .. ( أو لع د مص 

ابكة والت ويت فطي اانتاااطات ...( واعتمط ت فطي اعض السلوكيات اال عوة الى المش

 .(1ال ال باميةواألعماغاني ا الك على فخوض اعالمية وات الية متع دة أاحزها األ

مطص  طالل السياسطي  عمليطة التسطويقاإلنتحنطت ا تالفطا ميمطا فطي اثطحا   تأوجط وق  

َ  2007َ وقطط  ريططح الططك فططي الرملططة الحئاسططية ال حنسططية سططحعة اي ططال المعلومططات 

( والطحئي  المسطتلالي Segolene Royalعخ ما اسطتا م مح طن الرطي  اا طتحاكي ا

تا م  الليططا ال حيططق اإل ططتحاكي التح ططن عططص اانتحنططت َ اسطط (Necolas Sarkozyا

( عططص طحيططق الاحيططط  Sarkozyطحيططق مطط ونات تاإلنتحنططتت ا وتطط  ابسططال تح ططن ا

لطا  علطى موقعطة فحنسي والزا اقى بد فعل جيط  تل مليوض مواطص 1.5اإللكتحوني الى 

 . (2ااإللكتحوني

إللكتحونطي وعلى الك  حعت كل األ يا  واللو  السياسطية فطي اسطتا ام اإلعطالم ا

واقخططاا الجمططاهيح امسططان تيا واإلنلططمام الييططا كعلططو متاخططي  لسياسططاتيافططي التططحويج 

 ألفكابها.

 مشكلة الدراسة 

اإلهتمططام اشططاكة اإلنتحنططت مططص كافططة األ ططيا  السياسططية وعمططل  تيايطط فططي زططو  

وعمل سا ات عص كافة الللطايا  األفكابو ئلحساالالمجموعات والتي تخشح مص  الليا 

                                                 
 العالقات العامة واإلعالض امعي  اإلسكخ بية العالي لإلعالم.الس  مساع  ت  ايزا الارث ل بجة استاا ت  تحقي ا*(
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علطى عمطل موقط   سياسطيوِ طح  كطل  طي  ا  سية المثابة على السطا ة للرطوابالسيا

ا  اى الشطايات المثطابة زط   وت خيط هوالطحد علط خشح أ ااب امص  الل   لومَ ي  ا  ا 

 ممابسطةم   تتلن مشكلة ال باسة وهي َ  في الللايا الماتل ة عالوة على اث أبائ 

  طاكات التوالطل ااجتمطاعي مص  الل للتسويق السياسي األ يا  السياسية الم حية

 .الى الجماهيح  توليل الم اهي  واآلبا  السياسية الاالة اكل مخيا والك

 أهداف الدراسة:

م طحية تي ا ال باسة الى التعحا على م   توريف األ يا  واللو  السياسطية ال

علطططى  طططاكة اانتحنطططت فطططي تولطططيل الم طططاهي  واآلبا  لشطططاكات التوالطططل اإلجتمطططاعي 

 سياسية الاالة اكل مخيا ا ويمكص أض ن يغ األه اا في الخلاط التالية:ال

لططططل بلطططط  اسططططتا امات أعلططططا  األ ططططيا  السياسططططية الم ططططحية لشططططاكات التوا -1

اططو، ا  اسططتا ام الاحيطط  الكتحونططي ا موقطط  فططي  اإلجتمطاعي علططى  ططاكة اإلنتحنططت: 

 .الموق  الاا  االري و

فططي التعططحا علططى األبا  السياسططية الماتل ططة  مطط ا اسططتاالل الشططاكات سططال ة الططزكح -2

ااإلزطافة للتعطحا علطى امكانيطة   حليا ال حد أو أا  ي  آالاالة االري  التاا  

 عحض بأي  الشا ي في هز  السا ات الروابية.

 أهمية الدراسة:

ريايططة لشططاكات تحتكططي أهميططة هططز  ال باسططة ألهميططة متايحاتيططا وهطط  اإلسططتا امات ال

وم   اإلست ادة مخيا اما يا م م الريا في نشح أفكابها وترمطل  عيالتوالل ااجتما

 ال باسة أهميتيص نظحية وتةايلية كالتالي:

 األهمية النظرية للدراسة:

تتحكططي األهميططة الخظحيططة لل باسططة فططي كونيططا تارططث فكططحة ااعتمططاد علططى اسططتا ام 

 الم حية. السياسيةأعلا  األ يا  المجال العام على  اكة اانتحنت مص قال 

 األهمية التطبيقية للدراسة:

بلطط  الواقطط  ال علططى إلسططتا ام األ ططيا  السياسططية لططاعض مططص وسططائل التوالططل 

 تلك الشاكات. تالي مراولة ت رين الوز  وااست ادة مصاإلجتماعي واال

 اإلطار النظري للدراسة:

 :Public Sphereنظرية المجال العام راسة من استفادت الد

في انتاج أ كام ديملحاطية يمكطص أض يكطوض ليطا تةايطق عطالمي ا ويلطول  هااحماس يأمل

أض المشابكيص في مجال  السياسي يشابكوض اعلطي  الطاعض فطي مجموعطة افتحازطات 

ت تططحض الخظحيططة وجططود أباطط  سططمات بئيسططية تميططي َ و  ططول الممابسططة اإلت ططالية
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علد  الوصدول ىلد   القددر  اإلت ال عاح ما أطلق علي  هااحماس المجطال العطام وهطي:

، الحرية التي يتمتع بها األفراد فدي اإلتصدال داخدل هدلد الددائر  ، بنيدة  دائر  اإلتصال

 .، طرح خطاب مبرر بأدلة ىقناعية محدد  المناقشة

 الدراسات السابقة والتعليق عليها:

اطاإلطالا علطى مجموعطة  عاد ال باسة وكي ية قياس متايحاتيطا قمخطااللوقوا على أ

تخاوليطا مطص  طالل  والتطي يمكطص َ ات السطاالة التطي تخطاقل التسطويق السياسطيمص ال بسط

 المراوب التالية: 

 وانلسمت الىالمحور األول: ويناقش دور االنترنت في المشاركة السياسية: 

؛  (5ا Merlyna (2005)دراسدددات تناولدددت االنترندددت بصدددفة عامدددة م دددل دراسدددة  -1

اإلنترندددت والنشددداط السياسدددي فدددي  األرخبيدددل علددد  االنترندددت : شدددبكة بعندددوان:

وكاض مص نتائجيا أض اإلنتحنت يسيل الخشاط السياسي ا  اكة اإلنتحنطت  اندونيسيا ؛

السياسي ا ال تتوافق م  الظطحوا  النشاطا تايح ال يخاميات العالمية والمرلية مص 

 Ramona S.. (2005)دراسدة  ااجتماعية والسياسية لل ولة ولمخطاطق أ طح ا و

وكططاض مططص نتائجيططا: يمكططص أض يسططاع  شددبكة اإلنترنددت والمشدداركة السياسددية ؛ ؛ (6ا

اإلنتحنت في س  ال جوة في المشابكة السياسية اللائمة على أساس العمح ا ا يوجط  

المت ائلططة  لكططل مططص الجيططاتتلطط ي  الطط ع  واقترحددت الدراسددة فجططوة اططيص الجخسططيص ا 

المشاركة السياسية والويد   (7ا (2012( اLuciaVesnicدباسة اا و والمتشائمة

ص المططواطخي الفدديب بددوو ؛ وتوصددلت ىلدد  أن علدد فددي أوروبددا: دراسددة حالددة  2.0

 األوبوايوض ميتميص ااستا ام ال ي  او، في التوالل السياسي .

 James (2007) النترندت م دل دراسدةلدراسات تناولدت الديمقراطيدة اإلكترونيدة  -2

السياسددة  مريكددا:  اإلنترنددت ، والمشدداركة فدديالديمقراطيددة اإللكترونيددة فددي أ،  (8ا

معظ  الت اعالت عاطح اإلنتحنطت اطيص السطكاض األميركية المحلية ؛ وتوصلت ىل  أن 

والركومات ا يمكص ادباجيا ترت اخ  المشابكة السياسية ا وأض مص يشطابكوض هط  

ق  يكطوض اإلنتحنطت مكانطا معظي  مص ال ااب سخا والميمشوض ا ون   األ اا  و

 .السياسيةويتوق  الاا ث انا اض المشابكة لرا ازدهاب الرياة المجتمعية لا

دراسات تناولدت المجدال العدام اإللكترونيدة والدلي يهدر فدي التعليقدات والنقدا :  -3 

اسدتددام موقدع فديب  اعخطواض: (9ا (2014ا (,Marika Nathalie ا م دل دراسدة

الجميططوب يسططتا م  لططى أضوتولططلت ابددوو للتعليددق السياسددي فددي جنددوب ىفريقيددا ؛ 

الموقطط  للمشططابكة فططي مخاقشططة اات طايعططة سياسططية وتوالططلي  مطط  اعلططي  الططاعض 

(  Lee, Jae, LuKyle ,دباسطة اومشابكة المعلومطات السياسطية اةطحد ج يط ة ا 

ف ختالرات االجتماعية: تأثيت الشبکااقع واعلی مل لشامرض التعا (10ا (2016ا

وكشطط ت الختططائج أض  َ لسياسيةاکة رلمشااعلی   مواقددع التواصددل االجتمدداعي نقا

ااجتماعيطة يثطاا المشطابكة السياسطية غيطح الاالا في الخلاش على مواق  الشاكات 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216300383#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216300383#!
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الماا طططحة عاطططح اإلنتحنطططت ا تكطططحاب األنشطططةة المتعللطططة ااأل اطططاب علطططى الشطططاكات 

دباسطططة ااجتماعيطططة يعمطططل علطططى تا يطططف تطططأثيح الوسطططاطة فطططي الخلطططاش السياسطططي ا 

التدأثيرات التفالدلية والتفاعليدة علد  المشداركة  (11ا (2015( ا Hyun , Kimا

ل أندوام مدتلفدة مدن األنشدطة اإلخباريدة والمحادثدات السياسدية السياسية من خال

كشططط ت ترلطططيالت الايانطططات ااستل طططائية أض َ عبدددر وسدددائل التواصدددل االجتمددداعي 

ططا ايجاايجططا  ططا ابتااطج الرططواب السياسططي عاططح وسططائل التوالططل ااجتمططاعي كططاض محتاةج

 االمشابكة السياسية.

 دباسطةسدتددامات ييدر السياسدية : م دل دراسات تناولت التعبير السياسدي فدي اال -4

العالقدددة بدددين االسدددتددامات الةيدددر سياسدددية لوسدددائل  (12ا Rebecca) (2016)ا

َ اإلعالم االجتماعية السلبية والنشطة والتعبير السياسدي علد  فديب بدوو وتدويتر

طا ايجاايجطا اطالتعايح  أريحت الختائج أض استا ام المرتو  الايح سياسطي يطحتاا ابتااطج

ي المتيايط  ا أنمطاط ااسطتا ام متخاسطلة عاطح مطوقعي ال طي  اطو، والتطويتح ا السياس

الفددديب بدددوو  (13ا (2012( اMeredith , Jessica , Marioدباسطططة او

والمشاركة السياسية: دراسة للمجموعات السياسية والمشداركة السياسدية بددون 

ة محتاةطة وتوللت الى أض المشطابكة فطي المجموعطات السياسطيَ  اتصال باإلنترنت

ططا وثيلجططا االمشططابكة السياسططية اطط وض ات ططال ااإلنتحنططت ا عطط م وجططود عالقططة  ابتااطج

 .في المجموعات والمعحفة السياسية ايجااية ايص المشابكة

 وانلسمت الىالمحور ال اني: ويناقش اإلنتدابات وشبكة اإلنترنت : 

 Tamaraسدة  درا مثطل دراسات تناولت استراتيجيات استددام وسائل التواصدل: -1

Athene (2006) دراسددة علدد   عططص طحيططقاإلنتدابددات ولكددن فددي كندددا  :مخاقشططة (14ا

األحدددزاب السياسدددية والمرشدددحين الكندددديين علددد  شدددبكة اإلنترندددت أثندددا  االنتدابدددات 

اسططتا ام ممثلططي الرططي  الكخطط ا الرططاك  اإلنتحنططت ؛ وتوصددلت ىلدد   2004الفيدراليددة 

أثاتطت أض  طاكة اإلنتحنطت مخ مجطة تمامطا مط  الاطا  ا اعلية لتخ يطز أنشطةة الرملطة ا كمطا

قددانون  (15ا (2017( اBen, Collianderدباسططة اوالسياسططي للرمططالت اإلنتااايططة ا 

اسددتددام اسددتراتيجية العددرض الددلاتي موازنددة وسددائل اإلعددالم االجتماعيددة: اختبددار 

جيات َ والتططي أسططيمت امعحفططة قيمططة اسططتحاتي المتددوازن للسياسدديين باسددتددام تددويتر

 .عحض الزات للسياسييص في مواجية انيياب السياد

 وسائل التواصل االجتماعي كأدوات للتنبؤ السياسي:  والتي ناقشت أمرين: -2

 (2017( ا , Suomi  ReimaVepsäläinen ,دباسطة االتنبدؤ باالنتدابدات م دل  -

تفضيالت الفيب بوو والرأي العدام: التنبدؤ باالنتدابدات البرلمانيدة الفنلنديدة لعدام  (16ا

ووجطط  أض عمليططات ااطط ا  اإلعجططا  واأللططوات علططى ال ططي  اططو، ليططا عالقططة ؛ 2015

ا ميمج  ا ايجااية كايحة االمشابكة واالتالي فإض ايانات وسائل اإلعالم ااجتماعية ا مؤ حج

هدل يمكنندا التصدويت مدع  (17ا (2015( اHubertyدباسطة اعلى نجاح اانتاااات ا و

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X16301411#!
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؛  التةريدات؟ دراسة عل  صدعوبة التنبدؤ باالنتدابدات مدع وسدائل االعدالم االجتماعيدة

ة وبة تمثيلية ثااتة وموزطوعي-تل م   وسائل اإلعالم ااجتماعية ا وتوصلت ىل  أن

لص ترل مرل ااستةالا كوسطيلة لتليطي  مشطاعح أو نوايطا للخا ايص ا  الايانات الموجودة 

 الخا ايص.

( Choi  Lee,دباسططة افهددا الواقددع االجتمدداعي الددلي يسدداعد علدد  التنبددؤ م ددل:  -

فها الرؤيا االجتماعية مدن خدالل المناقشدة والعاطفدة : التركيدز اعخواض:  (18ا (2018ا

نتائجيا: تطأثيح  طاكات المخاقشطة َ وكاض مص  عل  المنايرات الرئاسية لكوريا الجنوبية

ااجتماعيططة علططى الرططاات العاط يططة للمشططاه يص ااجتمططاعييص ا العواطططف أثططحت فططي 

 (19ا (2018( ا ,Zhang Linدباسطة اتشكيل المواقف أثخطا  المشطاه ة ااجتماعيطة ا و

علد  اسدتددام وسدائل اإلعدالم  )*(جامسدون تأجيج حرائق المشداركة: توسديع فرلدية

وأكط تيا عيخطة تطايواض: فكطاض المخشطلوض الطزيص َ  ة وندبة المشاركة السياسيةاالجتماعي

كانوا يتمتعوض اك ا ة سياسطية عاليطة وثلطة سياسطية زطعي ة أكثطح نشطاطجا سياسطيجا ا ريطح 

ي بأس المطال فططي ال ططيص ا كططاض يططالتطأثيح األقططو  لوسططائل اإلعطالم ااجتماعيططة فططي تعي

 .قو  على المؤمخيص االري لالستا ام التحفييي للوسائل تأثيح أ

دراسات ناقشت التأثيرات السلبية لوسائل التواصدل علد  الناحيدة السياسدية: م دل  -3

 :دباسة

 )Lee ,  Xenos ( 2018ا) بعنددوان: اإللهددا  االجتمدداعي؟ اسددتددام وسددائل ( 20ا

َ  اإلعدددالم االجتماعيددددة والمعرفدددة السياسددددية فددددي االنتدابدددات الرئاسددددية األمريكيددددة

وتولططلت الططى أض اسططتا ام وسططائل اإلعططالم ااجتماعيططة العامططة لطط  تططأثيح سططلاي علططى 

تةلبددت بسددب  انهيددار السدديا :  (21ا (2018( اMarderدباسططة السياسططية ا المعحفططة ا

َ والتططي  فحددا المرشددحين السياسدديين االمتشددائمينا فددي حضددور تنددوم الجمهددور

أثاتططت أض المح ططريص ياطط و قللجططا مططص تخططوا الجميططوب علططى وسططائل التوالططل ااجتمططاعي 

 اآل ح المعجب ا . والزا ق  يساب في تأثيح األ اا  الايح معجايص االمح ن على

المحددددددور ال الددددددد: ويندددددداقش الدددددددوافع واالشددددددباعات السياسددددددية السددددددتددام شددددددبكة 

 :وانلسمت الىاإلنترنت:

  , Marder ,  Sladeَ مثططل دباسططة ا دراسددات تناولددت الدددوافع السياسددية -1

Houghton , Archer) (2016) تأ اي  ا ولكص باما ا أ اي ت: دباسة إلدابة  (22ا

اا ااإلنتما  ل  يا  السياسية المحئية على  ال ي  او، َ  تط ع  الختطائج الظيوب المحت

أض اابتاططاط الوازططن اططاأل يا  السياسططية يعيططق ال طط رات السياسططية ا وجططود وسططيلة 

 ناجرة سحية لإلعجا  لييادة الت اعل ا 

                                                 
 ليططة المحت عططة وانا ططاض الثلططة وجططود مططييج مططص ال عاليططة السياسططية ال اتعخططي فحزططية جامسططوض: ا*( 

 .السياسية تالق الظحوا المثلى للتعائة السياسية

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218303819#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218303819#!
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اعططض هططز  األ ططيا  لططي  مثططل اآل ططحيص: دباسططة  (23ا Timothy)(2013)ودباسططة ا

ميططول السياسططية اططيص نشططاط ال ططي  اططو، السياسططي َ وتشططيح الختططائج الططى أض الطط واف  وال

تطط وب  ططول التوالططل مطط  اآل ططحيص  اسططتا ام ال ططي  اططو، سياسططيجاالطط واف  الحئيسططية 

اجتماعيططا ا وتلاسطط  المعلومططات مطط  اآل ططحيص ا وتلطط ي  الططخ   لل ططحيص ا يشططج  ال ططي  

االتصدال واإلعدالم ، ؛  (24ا Shelley (0720)دراسدة  او، على الت اعطل السياسطي ا و

 دور اإلنترندت فدي المشداركة السياسددية ؛ فططي اططابوتعبئدة الشدباب واالسدتفاد  مدنها 

جخي أكاح فائط ة مطص اسطتا ام اإلنتحنطت ا وأض اإلنتحنطت يسطاع  فطي كسطب  وأكدت عل 

 أعلا  ج د ودمجي  في مجموعات سياسية.

( ,Francis Chenباسطططة اددراسدددات تناولدددت االشدددباعات السياسدددية ؛ م دددل  -2

استددام وسدائل اإلعدالم االجتماعيدة ، والتدأثير السياسدي ، والمشداركة  (25ا (2017ا

ابتاططاط  َ ومططص نتائجيططا بددين طددالب الجامعددات فددي المندداطق الحضددرية فددي الصددين

اات ططال السياسططي عاططح وسططائل اإلعططالم ااجتماعيططة اتططأثيحات ايجاايططة تجططا  الركومططة 

 , Mollyدراسدة )الخشطةا  عاطح وسطائل التوالطل ااجتمطاعي ا والمجتم  ا يت طل ا

Mary  , Benjamin ()2016) فيريسددون علدد  الفدديب بددوو: اإلقنددام  (26ا

مص  طالل ا تاطاب تطأثيح الكوميط يا السياسي في حقبة جديد  من التأثيرات اإلعالمية ؛ 

لملخعططة السياسططية فططي ايئططة ال ططي  اططو، ا ووفططحت مييطط ا مططص التا ططح اشططأض اآلثططاب ا

لمشابكة المعلومات السياسية على وسطائل اإلعطالم ااجتماعيطة وفطح  ج يط ة ل لطن 

اسدتددام الناشدطين ،  (27ا Bojana (2007)دراسدة  طالاي التحفي  للسياسة ا وقللطت 

؛ مددن حجددا  Kingstonاالجتمدداعيين والسياسدديين االنترنددت: دراسددة علدد  قضددية 

الططي    هططزاا اإلنتحنططت ا تملططك ام حدهططا تكخولوجيططاالشددباعات حيددد كانددت نتائجهددا: 

والمخةق في تشكيل الختائج السياسية ا يسي  اإلنتحنت اشكل فعال م  األ اا  الطزيص 

يتعحزططوض لطط  اشططكل أكاططح مططص الططزيص يتعحزططوض أقططل ا كمططا يحجطط  التعططحض والتططأثيح 

 ارالة الشاص ن س  مص استع ادات  واتجاهات .

 وانلسمت الىترنت وعالقتها بالواقع السياسي : المحور الرابع: ويناقش شبكة اإلن

 Clintonدراسات ناقشت مساهمة االنترنت في التةيير االجتماعي: م ل دراسة   -1

R.. (2007) اسدددتددام اإلنترندددت فدددي ديناميدددات  :عدددرض الدالفدددات السياسدددية،  (28ا

ه  اسططتا امات اإلنتحنططت يسططا التةيددر السياسددي فددي سددنةافور  ؛ وكانددت مددن نتائجهددا:

سياسطية ط ي ططة  تاييطح السياسطية فططي سطخاافوبة اعجطل اعمططل تاييطحات اشطكل كايطح فططي 

وت بيجية لكخيطا ميمطة فطي سطخاافوبة ا سطاه  فطي اعطادة الت طاوض اشطأض العالقطات اطيص 

والتدي جدا ت تحدت عنواناتوييد   (29ا (2009مرمط   ادراسدة ال ولة والمجتمط ( ا 

دراسدة –صدالح السياسدي عبدر اإلنترندت مواقع األحدزاب العربيدة فدي نشدر بدرامج اإل

لطط  تورطف المواقط  الريايطة العحايططة  ا ؛ واتضدحت أهدا النتدائج فددي التدالي: -تحليليدة

مواقعيططا اشططكل مخاسططب فططي طططحح ب يططة الططال ية  ليليططة ا فلطط  كحسططت األ ططيا  

لالت ال أ طادا ااتجطاة مطص المواقط  الطى الجميطوب  –عيخة ال باسة  –الراكمة الثالث 
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ة دونمططا مشططابكة توريططف مواقطط  األ ططيا  السياسططية العحايططة فططي نشططح اططحامج ماا ططح

عيخطططة –اإللطططالح السياسطططي عاطططح اإلنتحنطططت ا أمطططا فيمطططا يتعلطططق اطططاأل يا  ال طططاح  

فلطط  أفططاد  ططي  الوفطط  الم ططحا جيئيططا مططص ال يملحاطيططة ال لططائية مرططاوا  -ال باسططة

ص الخظحيططة ال يملحاطيططة مشططابكة الجمططاهيح فططي احنططامج االططالح السياسططي مسططت ي ا مطط

ال لائية ا أما  ياا ااتراد اا تحاكي السوبا والتجمط  الطوطخي الجيائطحا لط  يلط ما 

قدددو  اإلنترندددت فدددي  اعخطططواض: (30ا Jinsun (2009)دراسدددة  و أا اطططحامج سياسطططية ا 

َ وتولطلت   صياية الحدث : دراسة لنشداط اإلنترندت السياسدي فدي كوريدا الجنوبيدة

ا  لإلنتحنطت علطى األوسطاط السياسطية والثلافيطة ا يألطل اإلنتحنطت قطي  الى التأثيح اللط

 المواطخة ل   الشاا .

 ..David Aدراسددات ناقشددت تم يددل االنترنددت للبيئددة االجتماعيددة : م ددل دراسددة   -2

تحدددوالت ييدددر متوقعدددة : أثدددر اإلنترندددت علددد  الجمعيدددات السياسدددية  ،( 31ا (2009)

ج يط ة للمشطابكة  فطح اإلنتحنطت  لطق  سدتطاعةوخلصدت الدراسدة ىلد  اَ  األميركية

مساهمة مص اا قاطل ا  السياسية ا وما تيال الخااة تييمص على الخظام ا وألارت أكثح

كدل األخبدار التدي ال اعخطواض:  (32ا (2018( ا, Wohn   Donghee , Jaeدباسطة او

َ  يدةتحبها: التعرض الشامل والمشاركة السياسية في عصر وسائل اإلعالم االجتماع

ايخططت ابتاططاط التعططحض ل  اططاب المثيططحة للجطط ل سياسططيجا االمشططابكة السياسططية والتططي 

 المتياي ة على اإلنتحنت.

دباسططة  دراسددات تناولددت ا ثددار السددلبية لالنترنددت علدد  البيئددة االجتماعيددة : م ددل -3

صفعة أو لربة : تجربة عل  رؤية المناقشات  (33ا (2018( اMeredith, Davidا

وأفطادت اطأض التعطحض للخلا طات السياسطية َ  ييدر المدنيدة علد  الفديب بدوو السياسية

طططا وجاااجطططا ا  , NetaKliglerودباسطططة ا علطططى فطططي  اطططو، يمكطططص أض يكطططوض ميعجج

Kjerstin, Emily,كيدد  تددؤثر الحساسدديات الفرديددة علدد  االخددتالف  (34ا (2015( ا

لطى أض ااسطتع ادات تشطيح نتائجيطا اَ و الفديب بدوو في التعبير السياسي للشباب علد 

مثل ال ائط ة السياسطية وتجخطب ال طحاعات تالطق ت ساسطياتت متميطية للمخطاي السياسطي 

في ال ي  او، وامكانية الاالا السياسي الاالا الزا يشطتحط ااسطتع اد للخشطح  طول 

 (35ا (2017( ا Jian, Rui, Cuiدباسطةاالسياسة ا ووللت الى التيام ال طمت مثطل 

شدداركة ارائهددا السياسددية علدد  فيسددبوو؟ استكشدداف أدوار هددل يريدد  النددا  فددي م

مواقطط  الشططاكات ااجتماعيططة مثططل َ وأفططادت اططأض  االهتمددام الددلاتي فددي دوامددة الصددمت

ال ططي  اططو، مخ ططة بئيسططية للمخاقشططات السياسططية األمحيكيططة ا هخططا، نظططحة سططلاية نرططو 

فطي دوامطة التعايح العلخي عص اآلبا  علطى فطي  اطو، ممطا يجعطل األ طاا  يسطاهموض 

 ال مت. 
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  ها اإلجرائية:وتعريفات الدراسة مصطلحات

 التسويق السياسي:

ويل طط  اطط  العمططل لترسططيص وزطط  الرططي   سططوا  كططاض الططك فططي مسططتو  زيططادة 

واإلنتما ات لري  معيص ا أو احنطامج سياسطي  الماليةاألعلا  ا وترسيص المساهمات 

وسططائل اللططحوبية والتلخيططات ا أو مح ططن سياسططي َ وفططي سططايل الططك يسططتا م كافططة ال

الممكخة للولطول الطى هطزا مرط د مسطالجا ا والطك ااإلبتاطاط مط  تةلعطات الطحأا العطام 

 .(36االشعاي ا ومتةلاات الجماهيح

 :Social Networking Sitesالتواصل اإلجتماعي  شبكات

وهططي مواقطط  تلططوم ا ططتن نوافططز للخلططاش اططيص األفططحاد وتاططادل المعلومططات واأل اططاب 

َ .... ثطل موقط  فطي  اطو، ا وموقط  التطويتح م، في مواق  الشاكات ااجتماعيطة ويشتح

 وتيت  ال باسة الرالية اموق  ال ي  او، والاحي  اإللكتحوني ومواق  األ يا .

 (:Facebookموقع الفيب بوو )

يمكطص الط  ول اليط   للتوالل ااجتمطاعي( هو موق  ويب Facebookفي  او، ا

ج وت يح   حكة تفي  او،ت مر ودة المسئولية  واط أ الموقط  وا  ليطا كملكية  الةمجانا

 الوايطات المترط ة األمحيكيطةفي  والم ابس التميي ية الكلياتل وب الزا تل م  ك ليل ل

 الرطحم الجطامعيعلا  هيئة الت بي  والةلاة الج دا والزا يتلمص ول جا ألعلطا  أل

 َ وتةوب اع  الك الى لوبت  الرالية. كوسيلة للتعحا اليي 

 :e-mail البريد اإللكتروني

  ططحد اإنشططا   علططى  ططاكة اإلنتحنططت يحسططل مخطط عاططابة عططص لططخ ود يلططوم ال وهططو

ويستلال علية الحسطائل سطوا  كانطت مكتواطة أو مسطموعة أو مسطموعة ومحئيطة وأ طيح 

وهطو  Electronic mailهطو ا ت طاب ل e-mailالمواق  إلنشطا  الاحيط  اإللكتحونطي  

 . live.comا و hotmail.comا و  yahoo.comموق  

 تساؤالت الدراسة:

 ؟e-maillلكتحوني اإللاحي  ام األفحاد عيخة ال باسة ل ما م   استا -1

 ؟التاا  ل هل يستا م أفحاد العيخة الموق  الاا  االري   -2

 ؟استا ام أفحاد العيخة الموق  الاا  االري  السياسي التاا  ل ااست ادة مص أوج  ما   -3

  ؟موق  في  او،على متااعة  عيخة ال باسة  ح ما م    -4

  في  او،؟لمجموعات ة ال باسة كثافة متااعة عيخما  -5

 ؟في  او، موق ى عل عيخة ال باسةلوم ايا األنشةة التي تما  -6

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 فروض الدراسة:

باسة على مليطاس : يوج  فحود دالة ا  ائية ايص أعلا  األ يا  عيخة ال الفرض األول

 –التعلطي   –السطص  –المتايطحات ال يموغحافيطة ا الخطوا   سطبالتسطويق السياسطي 

 .لسياسي(اانتما  ا

: يوج  فحود دالطة ا  طائية اطيص أعلطا  األ طيا  عيخطة ال باسطة علطى الفرض ال اني

 ب متايح السص.تا ام  اكات التوالل ااجتماعي  سملياس اس

يوج  فحود دالة ا  طائية اطيص أعلطا  األ طيا  عيخطة ال باسطة علطى  الفرض ال الد:

 مشابكة السياسية  سب متايح الخوا.ملياس ال

يوج  عالقة دالة ا  طائية اطيص متوسطةات دبجطات أعلطا  األ طيا   رابع:الفرض ال

استا ام  اكات التوالل ااجتماعي والمشطابكة  يعيخة ال باسة على ملياس

 السياسية.

يوج  عالقة دالة ا  ائية ايص ق بة أعلا  األ يا  عيخة ال باسطة  الفرض الدامب:

  علطططى مليطططاس علطططى الولطططول الطططى دائطططحة اات طططال ومتوسطططةات دبجطططاتي

 التسويق السياسي.

تمت  أعلا  األ يا  عيخطة ال باسطة  يوج  عالقة دالة ا  ائية ايص الفرض الساد :

االرحيططة دا ططل دائططحة اات ططال ومتوسططةات دبجططاتي  علططى مليططاس التسططويق 

 السياسي.

يوج  عالقة دالة ا  ائية ايص تمتط  أعلطا  األ طيا  عيخطة ال باسطة  الفرض السابع:

لمخاقشطة دا طل دائطحة اات طال ومتوسطةات دبجطاتي  علطى مليطاس اجو مطص ا

 التسويق السياسي.

يوج  عالقة دالة ا  طائية اطيص ممابسطة أعلطا  األ طيا  عيخطة ال باسطة  الفرض ال امن:

الاةططا  ااألدلططة ااقخاعيططة دا ططل دائططحة اات ططال ومتوسططةات دبجططاتي  علططى 

 ملياس التسويق السياسي.

 نوم ومنهج الدراسة:

 أعلططا تمططي هططز  ال باسططة الططى الخططوا الولطط ي َ  يططث تلططوم احلطط  اسططتا امات تخ

األ ططيا  الم ططحية لشططاكات التوالططل اإلجتمططاعي فططي متااعططة ونشططح األفكططاب الاالططة 

ة  الطة ا وقط  اعتمط ت ال باسطة علطى اي  ا ط اأ طيواالوز  السياسطي الم طحا عامطة 

ات أفطحاد األ طيا  لشطاكات اي ا ولف ودباسة راهحة استا ام مخيج المسن اإلعالمي

التوالل اإلجتماعية في توليل أفكابه  السياسية ا ويستا م هطزا المطخيج فطي مسطن عيخطة 

 السياسية الم حية.ص الجميوب الم حا التاا  ل  يا  م
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 مجتمع وعينة الدراسة:

يتر د مجتمط  ال باسطة فطي األفطحاد التطااعوض ل  طيا  السياسطية الم طحية ا وقطام 

( مسططتلل وطططصااترططاد ا ا  م ططح الطط ااآل ططيا  اعلططا  مططص ا تيططاب عيخططة الاا ططث اإ

تط  سطرايا عطص طحيطق التةايطق علطى األعلطا  المتطحدديص علطى و ااةحيلة الم ادفة  

 2017بية  طالل  طيحا فاحايطح ومطابس ام يخة اإلسكخ  الزكح ملحات األ يا  سال ة

 َ وكانت العيخة كالتالي:

 نوم واإلنتما  السياسي:توصي  عينة الدراسة حس  ال -1

 ( ويولح توصي  عينة الدراسة حس  النوم واإلنتما  السياسي1جـدول رقـــا )

 توصي  عينة الدراسة حس  النوم واإلنتما  السياسي 

 

 اإلنتما  السياسي

 اإِلجمالي   اناث اكوب

، % ، ، % ، 

 33.4 120 37 51 31.2 69  ي  م ح ال ا

 33.2 119 36.2 50 31.2 69  ي  ااتراد

 33.4 120 26.8 37 37.6 83  ي  المستلال

 100 359 100 138 100 221 اإِلجمالي  

 231: وزعطوا 359وكطانوا  توزن ايانات الجط ول السطااق تولطيف عيخطة دباسطة

  ططي  ااترططادا  69  ططي  م ططح الطط امططص الططزكوب َ قسططموا اططيص األ ططيا  الططثالث : 

 طططي  ا  51  طططي  م طططح الططط اوزعطططوا: انطططاث  138ا و 83  طططي  المسطططتلالا 69

 . 37  ي  المستلالا  50 ااتراد

 توصي  عينة الدراسة حس  اإلنتما  السياسي ومستوى التعليا: -2

 ( ويولح توصي  عينة الدراسة حس  اإلنتما  السياسي ومستوى التعليا2جدول رقـــا )

 توصي  عينة الدراسة حس  اإلنتما  السياسي ومستوى التعليا

 

 وى التعليامست

 االجمالي مستقل وطن االتحاد مصر بلدي

 و % و

% 

 و

% 

 % و % و

 4.7 17 5 6 4.2 5 5 6 يقرأ ويكت   

 36.8 132 32.5 39 30.3 36 47.5 57 تعليا متوسط  

 47.1 169 57.5 69 49.6 59 34.2 41 تعليا جامعي   

 5.3 19 2.5 3 5 6 8.3 10 دراسات عليا  

 3.3 12 2.5 3 4.2 5 3.3 4 ماجستير

 2.8 10 - - 6.7 8 1.7 2 دكتورا   

 100 359 33.4 120 33.2 119 33.4 120 االجمالي
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كالتطالي:  طي  عيخة ال باسة  سطب المسطتو  التعليمطي أعلا  األ يا  وزعت 

دباسططات  10تعلططي  جططامعي ا  41تعلططي  متوسططا ا  57يلططحأ ويكتططب  ا  6ا مصددر بلدددي

تعلططي   36يلططحأ ويكتططب  ا  5ا ، حددزب االتحدداديص دكتططوباة ( ماجسططتيح ا اثخطط 4عليططا ا 

حددزب ا  دكتططوباة ( 8ماجسططتيح ا  5دباسططات عليططا ا  6تعلططي  جططامعي ا  59متوسططا ا 

دباسططات  3تعلطي  جططامعي ا  69تعلطي  متوسططا ا  39يلطحأ ويكتططب  ا  6ا مسدتقبل وطددن

 ماجستيح(. 3عليا ا 

 مبررات اختيار العينة:

 لألسباب التالية:كندرية مدينة اإلستا اختيار 

الثلطافي والسطكاني مطص وجطود مص أكاح المط ض الم طحية والتطي تتميطي اطالتخوا ع  ت -1

 .لاليالارحا وال الوجييمص الع ي  مص األماكص مص  مياجحيص

فيطي ملططحات لجميط  األ ططيا   التططي تتميطي اططالتخوا الرياطي والسياسططي المط ضمطص  -2

 .السياسية

فتتميططي اتخططوا الميططص مططص ميططص    الجميوبيططةمططص األمططاكص المتميططية علططى مسططتو -3

  ليطططز  ااازطططافة الطططى الميطططص والورطططائف المسطططاع زباعيطططة ولطططخاعية ولطططي  

 .األنشةة

 كما تا اختيار األحزاب للمبررات التالية:

 .مص األ يا  التي ليا تمثيل احلماني -1

التوالطل   طاكات عاطحيلوم ايا األ يا  دا ل ملحاتيطا و تخوا األنشةة التي -2

 .ماعيااجت

 أدا  جمع البيانات:

اعتمطط ت ال باسططة علططى لططري ة اإلسططتاياض اولطط يا أداة لجمطط  ايانططات ال باسططة 

علططى عططام لجميططوب األ ططيا  المجططال ال وعالقططةالراليططة وقيططاس دبجططة اإلسططتا امات 

 .االتسويق السياسي  اكات التوالل ااجتماعي

 صد  وثبات االستمار :

مططص أعلططا   20ألوليططة تطط  عحزططيا علططى اعطط  اعطط اد ااسططتمابة فططي لططوبتيا ا

األ يا  مجتمط  ال باسطة للتعطحا علطى مط   فيميط  ألسطئلة ااسطتاياض وتعط يل اعطض 

األسئلة أو  زفيا ا كما ت  عحض ااستمابة على مجموعطة مطص المركمطيص األكطاديمييص 

زا المت طق وعلى زو  مال ظاتي  ت  تع يل اعطض األسطئلة و ط (37امص علما  اإلعالم

وهطي  0.769ا تاطاب أل طا كحوناطاي والطزا الطغ عمطل تط  و م لال يت  للارث َ على ع

 ااتساد ال ا لي للعاابات.نساة كايحة تعاح عص 
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 األسالي  اإلحصائية المستددمة في الدراسة: 

 احنامج  اإجحا  الترليل اإل  ائي لايانات هز  ال باسة ااستا امقام الاا ث 

SPSS for windows  ت طاباج اريمطة الاطحامج اإل  طائية للعلطوم ا والمعطحوا ا 

   SPSS: ) Statistical Package for social scienceااجتماعية ا

 وقد تا استددام االختبارات اإلحصائية التالية :

 التكحابات الاسيةة والخسب المئوية . -1

 المتوسةات الرسااية واانرحافات المعيابية . -2

 الوزض المحجن.  -3

 One Way Analysis of Varianceالتاططايص اا الاعطط  الوا طط   ترليططل -4

ANOVA  ل باسططة ال ططحود اإل  ططائية اططيص المتوسططةات الرسططااية للمجموعططات

 .علي أ   متايحات ال باسة 

 Leastاةحيلططة اقططل فططحد معخططوا  Post Hoc Testsاا تاططابات الاع يططة  -5

Significance Difference  والمعحوا اـL.S.D  م ط ب التاطايص اطيص لمعحفطة

 المجموعات التي يؤك  ترليل تاايص علي وجود فحد ايخيا.

 نتائج الدراسة الميدانية:

يرططاول الاا ططث مططص  ططالل السططةوب اللادمططة مططص التعططحا علططى اسططتا امات أعلططا  األ ططيا  

لشاكات التوالل ااجتمطاعي ا والتسطويق السياسطي التطي تمطابس مطص  طالل الطك ااسطتا ام َ مطص 

 حد الختائج التي توللخا ليا مص  الل ااستاياض المةاق عليي . الل س

: اسدددتددام أعضدددا  األحدددزاب  لشدددبكات التواصدددل االجتمددداعي  -عيندددة الدراسدددة –أوالا

 والمشاركة السياسية:

 لشبكات التواصل االجتماعي: -عينة الدراسة –استددام أعضا  األحزاب  -1

عيندددة الدراسددة فدددي الحصددول علددد   ترتيدد  وسددائط اإلنترندددت التددي تعتمدددد عليهددا -أ

 :المعلومات

( ويولح ترتي  وسائط اإلنترنت التي تعتمد عليها عينة الدراسة 3جدول رقا )

 للحصول عل  المعلومات

 التحتيب

 
الوسائا 

 اات الية

 العا ح التاس  الثامص الساا  السادس الاام  الحاا  الثالث الثاني األول

 الوزض المحجن

 طالخلا
الوزض 

 المئوا

موق  ال ي  

 او،
86 43 99 71 16 3 - - - - 2647 21.2 

ال رافة 

 اإللكتحونية
62 101 43 48 6 - - - - - 2245 18 

المواق  

 اإل اابية
52 73 73 39 20 5 - - - - 2179 17.4 
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غحا 
 ال بد ة

59 49 20 65 44 3 1 - - - 1929 15.4 

الاحي  
 اإللكتحوني

52 52 66 13 4 - 5 - - - 1651 13.2 

موق  

 اليوتيو 
16 13 26 26 16 8 - 8 - - 827 6.6 

 4.1 517 - - 1 - 4 3 7 20 13 15 الم ونات

 1.9 235 - 1 - - 1 2 11 - 1 13 المخت يات

باديو 
 اإلنتحنت

4 6 - 14 7 1 - - 1 - 241 1.9 

موق  ماا 

 ساي 
- 2 - - - - - - - 1 19 0.2 

مجموا 

 األوزاض
359 12490 

  ول موق  ال ي  او، علطى أعلطى من خالل تناول بيانات الجدول السابق تبين 

ا والمواقططططط   %18ا تاعطططط  ال طططططرافة اإللكتحونيططططة اخسططططاة  %21.2األوزاض اخسططططاة 

ا وموقطط  اليوتيططو   %13.2ا والاحيطط  اإللكتحونططي اخسططاة  %17.4اإل اابيططة اخسططاة 

ا %1.9 يات وباديو اإلنتحنت اخسطاة تا والمخ %4.1ا والم ونات اخساة  %6.6اخساة 

ا موق  ماا ساي  اخساة   .%0.2وأ يحج

و  ول موق  في  او، على الوزض األعلى نتيجطة مخةليطة جط جا ويعكط  مط   اهتمطام أعلطا  

 ال باسة ايزا التةايق ا سيما وأن  مجاني وسيل ااستا ام. عيخةاأل يا  

 د اإللكتروني:عينة الدراسة للبريأعضا  األحزاب امتالو  -ب

 ( ويولح امتالو عينة الدراسة للبريد اإللكتروني حس  اإلنتما  السياسي4جدول )

 امتالو عينة الدراسة للبريد اإللكتروني حس  اإلنتما  السياسي

 

 امتالو بريد ىلكتروني

 االجمالي مستقل وطن االتحاد مصر بلدي

 % و % و % و % و

 0.8 3 2.5 3 - - - - ال

 66.6 239 55 66 69.7 83 75 90 لك حساب واحدنعا أمت

 32.6 117 42.5 51 30.3 36 25 30 أمتلك أك ر من حساب

 100 359 100 120 100 119 100 120 االجمالي

 0.01(    دالة عخ  0.003(  مستو  المعخوية ا4(    دبجة  حية  ا15.786ا2كا

يمتلكوض احي  الكتحونطي كليط  فلا مص عيخة ال باسة ا  %0.8ايانات الى أض التشيح 

 %32.6يمتلكططوض احيطط  الكتحونططي وا طط  فلططا ا و %66.6ا  مسططتلل وطططصمططص  ططي  

على وجود عالقطة اطيص متايطح امطتال، احيط  ( 2كاسمتلكوض أكثح مص احي  َ وت ل قيمة ا

ا  2.25الكتحونططي ومتايططح اإلنتمططا  السياسططي َ يؤكطط  الططك المتوسططةات: م ططح الطط ا 

الططى ت ططود أعلططا   َ والتططي تشططيح 2.4ي  م ططح المسططتلال و طط ا 2.3 ططي  ااترططاد 

  ي  م ح المستلال على ملياس امتال، احي  الكتحوني.
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 عينة الدراسة لحساب في موقع فيب بوو:أعضا  األحزاب امتالو  -جـ

 ( ويولح امتالو عينة الدراسة لحساب في موقع فيب بوو حس  اإلنتما  السياسي5جدول )

 سة لحساب في موقع فيب بوو حس  اإلنتما  السياسيامتالو عينة الدرا

 

 امتالو  حساب فيب بوو

 االجمالي مستقل وطن االتحاد مصر بلدي

 % و % و % و % و

 0.8 3 - - 0.8 1 1.7 2 ال 

 356 100 120 99.2 118 98.3 118 نعا 
99.2 

 

 100 359 100 120 100 119 100 120 االجمالي

 0.05(    غيح دالة عخ  0.366(  مستو  المعخوية ا2ية  ا(    دبجة  ح2.011ا2كا

مص عيخة ال باسة ليط   سطا  علطى موقط  ال طي  اطو، ا  %99.2تشيح الايانات الى أض 

ترطاد ا وفطحديص مطص  طي  م طح الط ا َ ويؤكط  الطك : فحد مص  طي  اإل%0.8ملاال 

( فططي نتططائج 2اكططالختيجططة السططاالة فططي ت ططود الموقطط  فططي الططوزض المئططوا ا وعطط م دالططة ا

الجطط ول السططااق تطط ل علططى اهتمططام أعلططا  األ ططيا  عيخططة ال باسططة اططالموق  اخسططب 

 متلاباة ايص األ يا  مجتم  ال باسة.

 :ترتي  مجموعات الفيب بوو التي تفضلها عينة الدراسة -دـ

 ترتي  مجموعات الفيب بوو التي تفضلها عينة الدراسة ( ويوزن6ج ول بق  ا

 الترتي 

 يب بوومجموعات ف
 الساد  الدامب الرابع ال الد ال اني األول

 الوزن المرجح

 النقاط
الوزن 

 المئوي

 27.6 1475 - 2 18 59 91 121 المجموعات السياسية

 20.2 1080 - - 20 70 106 35 المجموعات األدبية

أتابع الصفحات 

 الداصة
85 55 32 18 6 1 980 18.3 

أتابع مشاركات 

 األصدقا 
42 39 53 26 5 - 747 14 

 10.9 585 - 3 19 24 18 56 المجموعات العلمية

المجموعات 

 اإلقتصادية
20 32 39 12 3 - 478 8.9 

 5345 359 مجموم األوزان

  ططول المجموعططات السياسططية فططي مددن خددالل تندداول بيانددات الجدددول السددابق تبددين 

لمجموعططات األدايططة ا تاعتيططا ا %27.6موقطط  ال ططي  اططو، علططى أعلططى األوزاض اخسططاة 

ا ومشطابكة  %18.3ا و  لت متااعة ال  رات الاالة على اخسطاة  %20.2اخساة 

ا وتطططأ حت المجموعطططات العلميطططة لتر طططل علطططى نسطططاة  %14األلططط قا  علطططى نسطططاة 

 وحصدول المجموعدات السياسديةَ  %8.9ا والمجموعات اإلقت ادية اخساة  10.9%
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 يططث أنيطط   ةالسياسططي اتي هتمامططة وازاض يعكطط  طايعططة عيخططة ال باسططعلططى أكاططح األو

 أعلا  في أ يا  والعمل السياسي يرتل الجي  األكاح اض ل  يكص كل اهتماماتي .

 متابعة الموقع الداص بالحزب حس  اإلنتما  السياسي: -د

 ( ويولح متابعة الموقع الداص بالحزب حس  اإلنتما  السياسي7جدول )

 ما  السياسيمتابعة الموقع الداص بالحزب حس  اإلنت

 

 المتابعة

 االجمالي مستقل وطن االتحاد مصر بلدي

 % و % و % و % و

 11.7 42 26.7 32 6.7 8 1.7 2 أحياناا

ا  88.3 317 73.3 88 93.3 111 98.3 118 دائما

 100 359 100 120 100 119 100 120 االجمالي

 0.01دالة عخ   (   0.000(  مستو  المعخوية ا2(    دبجة  حية  ا40.568ا2كا

ططا يتططااعوض الموقطط   %88.3تشططيح ايانططات الجطط ول الططى أض  مططص عيخططة ال باسططة  دائمج

( 2كطايتااعوض أ يانجطا َ وت يط  قيمطة ا %11.7  ا ملاال الاا  االري  الزا يختموض الي

ي تمايي  ي  عص آ ح في دبجة استا ام موقط  الرطي  اترلق ال حض الا يل مما يعخ

 ض الجمي  يستا ام الموق  مما يعخي اابتااط االري .ا واالحغ  مص الك فإ

 الساعات التي تقضيها عينة الدراسة في متابعة موقع الفيب بوو: -و

( ويولح الساعات التي تقضيها عينة الدراسة في متابعة الفيب بوو 8جدول )

 حس  اإلنتما  السياسي

 وو حس  اإلنتما  السياسيالساعات التي تقضيها عينة الدراسة في متابعة موقع الفيب ب

 

 عدد الساعات

 االجمالي مستقل وطن االتحاد مصر بلدي

 % و % و % و % و

 66 237 58.3 70 71.4 85 68.3 82 ( ساعات3:  2من )

 31.8 114 36.7 44 26.9 32 31.7 38 ساعات 3أك ر من 

 2.2 8 5 6 1.7 2 - - ساعة في اليوم

 100 359 100 120 100 119 100 120 االجمالي

 0.05(    دالة عخ  0.033(  مستو  المعخوية ا4(    دبجة  حية  ا10.468ا2كا

مططص عيخططة ال باسططة تللططي مططص سططاعتيص الططى  %66تشططيح ايانططات الجطط ول الططى أض 

يللوض أكثح مص ثالث سطاعات  %31.8ثالث ساعات في ت  ن موق  ال ي  او، ا و

( اترلق فحض العط م َ اعط م 2كاي  قيمة افلا يللوض ساعة وا  ة ا وت  %2.2ا ايخما 

 وجود عالقة ايص متايحا الساعات واانتما  السياسي.
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 الفترات التي تقضيها عينة الدراسة في متابعة موقع الفيب بوو: -ز

( ويولح الفترات التي تقضيها عينة الدراسة في متابعة موقع الفيب بوو 9جدول )

 حس  اإلنتما  السياسي

 تقضيها عينة الدراسة في متابعة موقع الفيب بوو حس  اإلنتما  السياسيالفترات التي 

 

 الفتر 

 االجمالي مستقل وطن االتحاد مصر بلدي

 % و % و % و % و

 52.1 187 40.8 49 58.8 70 56.7 68  الفتر  المسائية

 40.4 145 46.7 56 36.2 43 38.3 46 فتر  السهر 

 5.3 19 10 12 0.8 1 5 6 الفتر  الصباحية

 2.2 8 2.5 3 4.2 5 - - فتر  الظهير 

 100 359 100 120 100 119 100 120 االجمالي

 0.01(    دالة عخ  0.002(  مستو  المعخوية ا6(    دبجة  حية  ا20.561ا2كا

 الجط ول: ت ي  ايانات الج ول الى ترلق ال حض الا يل اوجود عالقطة اطيص متايطحا

ل باسة أثخا ها موق  ال ي  او، واانتمطا  السياسطي َ يتلطن ال تحة التي يت  ن عيخة ا

يتعحزوض للموق  في ال تحة المسطائية ا  %52.1الك مص الايانات التي توللت الى أض 

ا  %5.3حة اخسطاتي في فتحة السطيحة ا وتحاجعطت فتحتطي ال طاا ية والظييط %40.4و

 االتحتيب َ وهي فتحتي تواج  األفحاد في عملي  . %2.2و

 الفرو  بين عينة الدراسة في استددام شبكات التواصل االجتماعي حس  متةير السن: –ح 

( ويولح اختبار ا فا لقيا  الفرو  بين عينة الدراسة في 10جـدول رقـــا )

 استددام شبكات التواصل االجتماعي حس  متةير السن

 المتوسط العدد المجموعات االستددام
االنحراف 

 المعياري
 fقيمة 

درجة 

الحرية 

dF 

مستوى 

 SIGالداللة

 السن

 0.52 2.4 10 (  سنة 22:  18)

0.498 358 0.778 

يير 

دالة 

عند 

0.05 

 0.5 2.52 67 ( سنة30:  23)

 0.5 2.46 104 ( سنة40:  31)

 0.5 2.46 117 ( سنة50:  41)

 0.49 2.38 45 ( سنة60:  51)

 0.52 2.5 16 سنة( 60)أكبر من 

الططى عطط م وجططود فططابد اات  0.498تشططيح قيمططة تات فططي الجطط ول السططااق الاالاططة 

دالططة اططيص عيخططة ال باسططة علططى مليططاس اسططتا ام  ططاكات التوالططل ااجتمططاعي  سططب 

متايح السص ا ويعك  الك ااستا ام الكثيف مطص كطل المحا طل العمحيطة ليطز  الشطاكات 

   لتوجي  األعلا  لإلست ادة الل و  مخيا.مما يللي االمسئولية على قادة هز  األ يا
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 المشاركة السياسية لعينة الدراسة: -2

 مقيا  المشاركة السياسية: -أ

 المشاركة السياسية لعينة الدراسة( ويولح 11جدول رقا )

 المشاركة السياسية لعينة الدراسة

المتوسط  مشاركة قوية مشاركة متوسطة مشاركة لعيفة

 الحسابي

االنحراف 

 عياريالم

الدددددددددددددوزن 

 % و % و % و المئوي

- - 72 20.1 287 79.9 2.8 0.4 93.3 

 (359)ن = 

ووزض  2.8يتلن مص ايانات الج ول ترلق ال طحض ار طول  علطى متوسطا 

 ويوزن الج ول الل ق الت اليل: 93.3%

 ( ويولح فقرات مقيا  المشاركة السياسية لعينة الدراسة12جدول رقا )

 

 الفقرات

اأوافق  المتوسط  ال أوافق أوافق ىلي حد ما تماما

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 % و % و % و المئوي

أشارو في الجمعيات العامة 

 التي تقوم عل  خدمة الوطن
303 84.4 45 12.5 11 3.1 2.81 0.46 93.8 

أشارو في الجمعيات 

الديرية التي تساعد أبنا  

 الوطن

300 83.6 50 13.9 9 2.5 2.81 0.45 93.7 

 97.2 0.31 2.92 0.8 3 6.7 24 92.5 332 أشارو في اإلنتدابات العامة

أشارو في المظاهرات 

السلمية المطالبة بالتةيير 

 واإلصالح

297 82.7 58 16.2 4 1.1 2.82 0.42 93.9 

أشارو كمرشح في 

 اإلنتدابات الطالبية
58 16.2 295 82.2 6 1.7 2.14 0.4 71.5 

كناخ  في أشارو 

 اإلنتدابات الطالبية
44 12.3 309 86.1 6 1.7 2.11 0.4 70.2 

 359 جملة من شئلوا

علطى  أشارو في الجمعيات العامة التي تقوم عل  خدمة الوطن  لت فلحة 

أشددارو فددي الجمعيددات الديريددة التددي أعلططى متوسططا مططص اططيص فلططحات المليططاس ا تاعيططا 

أشدارو فدي المظداهرات السدلمية ا  ابات العامةأشارو في اإلنتدا  تساعد أبنا  الوطن

ا وفطي نيايطة  شداركت كمرشدح فدي اإلنتدابدات الطالبيدةا  المطالبة بالتةيير واإلصالح

 .%70.2ووزض  2.11امتوسا  كنت أشارو كناخ  في اإلنتدابات الطالبيةالملياس 
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 الفرو  بين عينة الدراسة عل  مقيا  المشاركة السياسية حس  النوم: -أ

( ويولح اختبار اتا للفرو  بين عينة الدراسة عل  عل  13جدول رقـــا )

 مقيا  المشاركة السياسية حس  النوم

المشاركة 

 السياسية
 المتوسط العدد المجموعات

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

درجة 

 الحرية

مستوى 

 SIGالداللة

 النوم

 0.42 2.77 221 ذكر

34.215 358 0.000 

دالة 

عند 

0.01 
 0.37 2.84 138   أن

ترلق ال حض اوجود فطحود دالطة ا  طائيجا اطيص عيخطة ال باسطة  الىتشيح ايانات الج ول 

وهططى دالططة عخطط  مسططتو   34.215علططى مليططاس المشططابكة السياسططية َ  يططث كانططت قيمططة تتت 

ل الن اإلناث. ويعك  الك ما تتمت  ا  المطحأة الم طحية مطص ا طيحة نافطزة تجعليطا فطي  0.01

  ترمطل المسطئولية تجطا  الطوطص ا سطيما وأض م طح تمطح ا تطحات ع طياة مطص األزمطات موز

 المتعللة االعخف واإلبها .

 العالقة بين استددام شبكات التواصل االجتماعي والمشاركة السياسية: -3

( ويولح معامل االرتباط بيرسون بين استددام شبكات التواصل 14جدول رقـــا )

 السياسيةاالجتماعي والمشاركة 

 المشاركة السياسية

 معدل االستددام

 مستوى الداللة نوم االرتباط معامل بيرسون العدد

359 -0.066 
عكسددددددي لددددددعي  

 جداا
0.214 

ييدددددر دالدددددة عندددددد 

0.05 

 التوالطططلتشطططيح ايانطططات الجططط ول عطططص عططط م وجطططود عالقطططة اطططيص متايطططحا اسطططتا ام  طططاكات 

وهطو ابتاطاط عكسطي  0.066-ة معامطل ايحسطوض ااجتماعي والمشابكة السياسية َ  يث كانت قيمط

 .0.05وهي قيمة غيح دالة عخ   0.214زعيف ج جا  لق مستو  دالة 

( ويولح معامل االرتباط سبيرمان بين استددام شبكات التواصل 15جـدول رقـــا )

 االجتماعي والمشاركة السياسية

 المشاركة السياسية

 معدل االستددام

 مستوى الداللة وم االرتباطن معامل سبيرمان العدد

359 -0.066 
عكسددددي لدددددعي  

 جداا
 0.05يير دالة عند  0.214

 التوالطلتشيح ايانات الج ول عص ع م وجود عالقة ايص متايحا استا ام  اكات 

وهططو  0.066-ااجتمططاعي والمشططابكة السياسططية َ  يططث كانططت قيمططة معامططل سططايحماض 

وهططي قيمططة غيططح دالططة عخطط   0.214 ابتاططاط عكسططي زططعيف جطط جا  لططق مسططتو  دالططة

0.05. 
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لشطططاكات التوالطططل  علطططى ااسطططتا ام الركطططي  الماةطططااابتاطططاط العكسطططي ويططط ل 

ي الوسططائل التططي تسططتا ميا األ ططيا  فططتعكطط  عطط م ال الططة علططى تخططوا ااجتمططاعي ا و

اسطتا ام المرتطو  التوالل م  الجماهيح َ ويؤك  الك ال باسات السطاالة والتطي أثاتطت 

 .(38ااسي يحتاا ابتااطجا ايجاايجا االتعايح السياسي المتياي الايح سي

 ثانياا: التسويق السياسي من خالل شبكات التواصل االجتماعي:

 شبكات التواصل االجتماعي والتسويق السياسي: -1

 استددامات عينة الدراسة للبريد اإللكتروني: -أ

 كتروني حس  اإلنتما  السياسي( ويولح استددامات عينة الدراسة للبريد اإلل16جدول )

 استددامات عينة الدراسة للبريد اإللكتروني حس  اإلنتما  السياسي

 

 االستددامات

 االجمالي مستقل وطن االتحاد مصر بلدي

 % و % و % و % و

 1.4 5 4.3 5 - - - - ال أستددمة

أسدددتقبل عليدددة بعددد  الملفدددات الداصدددة 

 بالعمل
43 35.8 23 19.3 23 19.7 89 25 

أسدددتقبل عليدددة بعددد  الملفدددات الداصدددة 

 بالفكر السياسي
35 29.2 43 36.1 17 14.5 95 26.7 

 46.9 167 61.5 72 44.5 53 35 42 أتبادل الرسائل العامة مع األصدقا 

 100 356 100 117 100 119 100 120 االجمالي

 0.01 (    دالة عخ 0.000(  مستو  المعخوية ا6(    دبجة  حية  ا38.559ا2كا

ا الجط ول  السطااق َ  حض الا يل اوجود عالقة اطيص متاطحت ي  الايانات الى ترلق ال

يسطتلالوض  %26.7تياطادلوض الحسطائل العامطة مط  األلط قا  ا و  %46.9وق  أثاتت أض 

يسطتلالوض عليطة اعطض المل طات  %25علية اعض المل ات الاالة اطال كح السياسطي ا و

  مون .ا يستا %1.4الاالة االعمل ا و

 استفادات عينة الدراسة من متابعة موقع الحزب: -ب

( ويولح استفادات عينة الدراسة من متابعة موقع الحزب حس  17جدول )

 اإلنتما  السياسي

 استفادات عينة الدراسة من متابعة موقع الحزب حس  اإلنتما  السياسي

 

 االستفادات

 االجمالي مستقل وطن االتحاد مصر بلدي

 % و % و % و % و

 79.1 284 81.7 98 79.8 95 75.8 91 يمدني باألخبار الجديد الداصة بفكري السياسي

 20.9 75 18.3 22 20.2 24 24.2 29 يقدم تحليالت سياسية جيد  لألحداث الحالية

 100 357 100 120 100 119 100 120 االجمالي

 0.05غيح دالة عخ     ( 0.524(  مستو  المعخوية ا2(    دبجة  حية  ا1.292ا2كا
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ة الاالططة مططص عيخططة ال باسططة تمطط ه  المواقطط  ااأل اططاب الج يطط  %79.1أثاتططت الايانططات أض 

( 2كداا أثاتطت ترلطيالت سياسطية جيط ة ل  ط اث الراليطة ا وقط لي  تل م  %20.9السياسي ا  ا كحه 

جميططط   م وجطططود عالقطططة اطططيص متايطططحا الجططط ول َ ممطططا يعخطططي اسطططت ادة ترلطططق ال طططحض ال ططط حا اعططط

 األعلا  عيخة ال باسة مص مواق  األ يا  مجتم  ال باسة اخسب متلاباة.

 التسويق السياسي من خالل التعليقات في موقع الفيب بوو: -جـ

( ويولح التسويق السياسي من خالل التعليقات في موقع الفيب بوو 18جدول )

 حس  اإلنتما  السياسي

 قع الفيب بوو حس  اإلنتما  السياسيالتسويق السياسي من خالل التعليقات في مو

 

 التسويق

 االجمالي مستقل وطن االتحاد مصر بلدي

 % و % و % و % و

 3.9 14 2.5 3 4.2 5 5 6 ال أعلق عل  مولوعات كهلد

 27.3 98 17.5 21 27.7 33 36.7 44 أحياناا

ا  68.8 247 80 96 68.1 81 58.3 70 دائما

 100 357 100 120 100 119 100 120 االجمالي

 0.01(    دالة عخ  0.01(  مستو  المعخوية ا4(    دبجة  حية  ا13.198ا2كا

ططا يسططوقوا آلبا هطط  السياسططية  %68.8أثاتططت الايانططات أض  مططص عيخططة ال باسططة دائمج

 %3.9يسطوقوا آلبا هط  أ يانجطا ا و %27.3الرياية مص  الل تعليلات ال طي  اطو، ا و

( ترلططق ال ططحض الاطط يل اوجططود 2كدداأكطط ت اياسططية ا ولططوا علططى الموزططوعات السا يعل

 عالقة ايص متايحا الج ول.

 التسويق السياسي من خالل الدردشة في موقع الفيب بوو: -د

( ويولح التسويق السياسي من خالل الدردشة في موقع الفيب بوو 19جدول )

 حس  اإلنتما  السياسي

 بوو حس  اإلنتما  السياسيالتسويق السياسي من خالل الدردشة في موقع الفيب 

 

 التسويق

 االجمالي مستقل وطن االتحاد مصر بلدي

 % و % و % و % و

ال أشددددددددارو فددددددددي الدردشددددددددة حددددددددول 

 المولوعات السياسية
2 1.7 9 7.6 3 2.5 14 3.9 

 23.7 85 15.8 19 23.5 28 31.7 38 أحياناا

ا  72.4 260 81.7 98 68.9 82 66.7 80 دائما

 100 357 100 120 100 119 100 120 االجمالي

 0.01(    دالة عخ  0.005(  مستو  المعخوية ا4(    دبجة  حية  ا14.755ا2كا

طا يسطوقوا آلبا هط  السياسطية الريايطة  %72.4أثاتت الايانات أض  مص عيخة ال باسة دائمج

 %3.9يسوقوا آلبا ه  أ يانجا ا و %23.7مص  الل ال بد ة في موق  ال ي  او، ا و

ل ( ترلطق ال طحض الاطط ي2كداللطوا علطى الموزطوعات السياسطية ا وقط  أكط ت قيمطة اا يع

أض المجططال العططام قطط  نشططأ مططص  ططالل وي بددت ذلددك اوجططود عالقططة اططيص متايططحا الجطط ول َ 
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المخاقشططات اططل ومططص اللططحوبا دائمططا أض تتاللطط  المخاقشططات فلططو لطط  تكططص هخططا، أيططة 

 .(39امخاقشات ل  وج  المجال العام

 فيب بوو التي يستددمها عينة الدراسة للتسويق السياسي:أنشطة ال -د

( ويولح أنشطة الفيب بوو التي يستددمها عينة الدراسة 20جدول رقـــا )

 للتسويق السياسي

 أنشطة الفيب بوو التي يستددمها عينة الدراسة للتسويق السياسي

 األنشطة
 المتوسط 359اإلجمالي ن =

 المرجح

االنحراف 

 المعياري
 ي الترت

 % و

متابع مشاركات األصدقا  عل  صفحتي 

 الداصة في موقع الفيب بوو  فقط
199 55.4 0.55 0.6 2 

التعليق عل  مشاركات األصدقا  عل  

 صفحتي الداصة في موقع الفيب بوو
284 79.1 0.79 0.41 1 

متابع لبع  الجروبات الداصة عل  موقع 

 الفيب بوو
174 48.5 0.48 0.58 3 

يق عل  بع  الجروبات الداصة عل  التعل

 موقع الفيب بوو
173 48.2 0.48 0.5 4 

مشترو في  بع  الجروبات الداصة عل  

 موقع الفيب بوو
117 32.6 0.33 0.57 6 

 5 0.79 0.42 41.5 149 أدمن لصفحة خاصة عل  موقع فيب بوو

ة متوسططةات األنشططةة التططي يمابسططيا أعلططا  األ ططيا  عيخططأض ايانططات ال توزططن

ال باسطططة للتسطططويق ل فكطططاب واآلبا  السياسطططية والتطططي كانطططت كالتطططالي: التعليطططق علطططى 

مشابكات األل قا  علطى لط رتي الاالطة فطي موقط  ال طي  اطو، ا متطاا  مشطابكات 

األل قا  على ل رتي الاالة في موق  ال ي  او،  فلطا ا متطاا  لطاعض الجحواطات 

ض الجحواطات الاالطة علطى موقط  الاالة على موق  ال طي  اطو، ا التعليطق علطى اعط

ال ططي  اططو، ا أدمططص ل طط رة  الططة علططى موقطط  فططي  اططو، ا مشططتح، فططي  اعططض 

 الجحواات الاالة على موق  ال ي  او،.

 الفرو  بين عينة الدراسة عل  مقيا  التسويق السياسي: -2

 الفرو  بين عينة الدراسة عل  مقيا  التسويق السياسي حس  متةير النوم: -أ

( ويولح اختبار اتا للفرو  بين عينة الدراسة عل  مقيا  21ــا )جدول رقـ

 التسويق السياسي حس  النوم

التسدددددددددددددددددددددددددويق 

 السياسي
 المتوسط العدد المجموعات

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

درجدددددة 

 الحرية

مسدددددددددددددددددددددددتوى 

 SIGالداللة

 النوم

 0.47 2.665 221 ذكر

28.615 358 0.000 

دالدددددة 

عندددددد 

0.01 
 0.53 2.667 138 أن  
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تشطيح ايانطات الجط ول السططااق الطى وجطود فطحود دالططة ا  طائيجا اطيص عيخطة ال باسططة 

وهططى دالططة عخطط   28.615علططى مليططاس التسططويق السياسططي َ  يططث كانططت قيمططة تتت 

ل الن اإلناث. وي ل الك كمطا اسطل خا علطى وعطي المطحأة الم طحية واطزليا  0.1مستو  

تي تشي ها م طح ب في رل الرياة الرياية المص أجل تحسيخ دعائ  ال يملحاطية والروا

( فطي ت طود Emanuela Simona Gârboniفي ال تحة الحاهخة َ وتت ق مط  دباسطة ا

 .(40االمحأة في المشابكة السياسية والتسويق أ   مظاهح المشابكة

 الفرو  بين عينة الدراسة عل  مقيا  التسويق السياسي حس  متةير السن: -ب

تبار ا فا لقيا  الفرو  عل  مقيا  التسويق السياسي ( ويولح اخ22)جدول 

 حس  متةير السن

 المتوسط العدد المجموعات التسويق
االنحراف 

 المعياري
 fقيمة 

درجة الحرية 

dF 
 SIGمستوى الداللة

 السن

(18  :22   )

 سنة
10 2.5 0.707 

0.989 358 0.425 
يير دالة عند 

0.05 

 0.447 2.73 67 ( سنة30:  23)

 0.455 2.71 104 ( سنة40:  31)

 0.541 2.61 117 ( سنة50:  41)

 0.477 2.67 45 ( سنة60:  51)

 60)أكبر من 

 سنة(
16 2.63 0.5 

الج ول السااق الى ع م وجود فابد اات دالطة اطيص عيخطة ال باسطة علطى مليطاس  اياناتتشيح 

وهططي غيططح دالططة عخطط   0.989تات ث كانططت قيمططة التسططويق السياسططي  سططب متايططح السططص َ  يطط

اإلسطت ادة ة أعلطا  األ طيا  عيخطة ال باسطة اأهميطة ا ويعك  الطك وعطي كطل ال ئطات العمحيط0.01

 مص هز  الشاكات في التسويق ل فكاب والمزاهب السياسية.

 الفرو  بين عينة الدراسة عل  مقيا  التسويق السياسي حس  متةير التعليا: -جـ

( ويولح اختبار ا فا لقيا  الفرو  بين عينة الدراسة عل  23ــا )جـدول رقـ

 مقيا  التسويق السياسي حس  متةير التعليا

 المتوسط العدد المجموعات التسويق
االنحراف 

 المعياري
 fقيمة 

درجددددة 

الحرية 

dF 

مسدددددددددددددددددددددددتوى 

 SIGالداللة

 التعليا 

 0.507 2.41 17 يقرأ ويكت 

2.024 358 0.000 

دالدددددة 

عندددددد 

0.01 

 0.451 2.72 132 تعليا متوسط

 0.488 2.7 169 تعليا جامعي

 0.513 2.47 19 دراسات عليا

 0.718 2.17 12 ماجستير

 0.316 2.9 10 دكتورا 
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الج ول السااق الطى وجطود فطابد اات دالطة اطيص عيخطة ال باسطة علطى  اياناتتشيح 

وهطي  0.989لتعلطي  َ  يطث كانطت قيمطة تات ملياس التسويق السياسي  سطب متايطح ا

 َ توزريا الختائج في الج ول الل ق: 0.01دالة عخ  

 

عل  مقيا  ( لقيا  الفرو  LSD( ويولح اختبار افا )24جـدول رقـــا )

 التسويق السياسي حس  متةير التعليا

التسويق 

 السياسي
 المجموعات

المقارنة ال نائية بين 

 المجموعتين

الفر  بين 

 متوسطينال
 SIGمستوى الداللة

 مستوى التعليا

 يقرأ ويكت 

 0.05دالة عند  0.014 0.308- تعليا متوسط

 0.05دالة عند  0.023 0.281- تعليا جامعي

 0.05يير دالة عند  0.701 0.092- دراسات عليا

 0.05يير دالة عند  0.178 0.245 ماجستير

 0.05دالة عند  0.011 0.488- دكتورا 

 تعليا متوسط

 0.05يير دالة عند  0.625 0.27 تعليا جامعي

 0.05دالة عند  0.038 0.246 دراسات عليا

 0.01دالة عند  0.000 0.553 ماجستير

 0.05يير دالة عند  0.255 0.18- دكتورا 

 تعليا جامعي

 0.05يير دالة عند  0.062 0.219 دراسات عليا

 0.01لة عند دا 0.000 0.526 ماجستير

 0.05يير دالة عند  0.186 0.208- دكتورا 

 دراسات عليا
 0.05يير دالة عند  0.085 0.307 ماجستير

 0.05دالة عند  0.024 0.426- دكتورا 

 0.01دالة عند  0.000 0.733- دكتورا  ماجستير

علططى مليططاس التسططويق السياسططي  سططب ( لليططاس ال ططحود LSDأفططاد ا تاططاب تات ا

دباسطات  –ع م وجود فحود ايص كلم مطص المجموعطات ايلطحأ ويكتطب ىل   تايح التعلي م

 –تعلي  جامعي( ا اتعلي  متوسطا  –ماجستيح( ا اتعلي  متوسا  –عليا( ا ايلحأ ويكتب 

دكتطوباة( ا ادباسطات  –دباسطات عليطا( ا اتعلطي  جطامعي  –دكتوباة( ا اتعلي  جطامعي 

 ماجستيح(. –عليا 

ايلططحأ ويكتططب وتعلططي  متوسططا َ تددائج وجددود فددار  دال بددين التددالي: كمددا أشددارت الن

،  ايلحأ ويكتب وتعلطي  جطامعي َ ل طالن التعلطي  الجطامعي.(،  ل الن التعلي  المتوسا.(

اتعلطي  متوسطا ودباسطات عليطا ل طالن ،  ايلحأ ويكتب ودكتوباة َ ل طالن الط كتوباة.(

اتعلطي  جطامعي ،  ل طالن الماجسطتيح.(اتعلطي  متوسطا وماجسطتيح َ ،  التعلي  المتوسا.(

،  ادباسططات عليططا ودكتططوباة َ ل ططالن الطط كتوباة.(،  وماجسططتيح َ ل ططالن الماجسططتيح.(

ويال ظ ت ود المؤهالت األعلى في جانب ؛  اماجستيح ودكتوباة َ ل الن ال كتوباة.(

ت كيطح يعك  أهمية التعلي  لما يم  ا  الشاص مص ميابات الالزا التسويق السياسي َ و

 المخةلي والل بة على الرواب واإلقخاا.
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الفرو  بين عينة الدراسة عل  مقيا  التسدويق السياسدي حسد  متةيدر االنتمدا   -د

 السياسي:

( ويولح اختبار ا فا لقيا  الفرو  عل  مقيا  التسويق 25جـدول رقـــا )

 السياسي حس  متةير االنتما  السياسي

التسويق 

 السياسي
 المتوسط ددالع المجموعات

االنحراف 

 المعياري
 fقيمة 

درجة 

الحرية 

dF 

مستوى 

 SIGالداللة

االنتما  

 السياسي

 0.53 2.57 120 حزب بلدي مصر

6.028 358 0.003 

دالة 

عند 

0.01 

 0.51 2.65 119 حزب االتحاد

 0.41 2.78 120 حزب المستقبل

ال باسططة علططى مليططاس تشططيح ايانططات الجطط ول الططى وجططود فططحود دالططة اططيص عيخططة 

 6.028التسططويق السياسططي  سططب متايططح اانتمططا  السياسططي َ  سططث كانططت قيمططة تات 

 السةوب التالية: توزنكما  0.01وهي دالة عخ  مستو  

( لقيا  الفرو  عل  مقيا  LSD( ويولح اختبار افا )26جـدول رقـــا )

 التسويق السياسي حس  متةير االنتما  السياسي

التسددددددددددددددددددويق 

 سيالسيا
 المجموعات

المقارنددددة ال نائيدددددة 

 بين المجموعتين

الفددر  بددين 

 المتوسطين
 SIGمستوى الداللة

االنتمدددددددددددددددددددددا  

 السياسي

 حزب بلدي مصر

 0.204 0.08- حزب االتحاد
ييددددددر دالددددددة 

 0.05عند 

 0.001 0.217- حزب المستقبل
دالدددددددة عندددددددد 

0.01 

 0.032 0.136- حزب المستقبل حزب االتحاد
دالدددددددة عندددددددد 

0.05 

 LSD)Post Hocأض نتطائج تةايطق ا تاططاب تا تلطن مطص ايانطات الجطط ول السطااقوي

Tests:ت تشيح الى لرة ال حض فيما ياص ال حود  سطب متايطح اانتمطا  السياسطي 

وجطود فطحود اطيص  ياطي م طح فحود اطيص  ياطي م طح الط ا وااترطاد ا ع م وجود 

ي ااترطططاد فطططحود اطططيص  ياطططوجطططود والمسطططتلال َ ل طططالن  طططي  المسطططتلال ا  الططط ا

 َ ل الن  ي  المستلال.والمستلال

وتع  األ يا  السياسية كمجتم  مط ني لطي  ليطا أا توجيطات أو أهط اا سياسطية أو 

تجابيةا وا يرحكيا السعي نرو الطحان أو اللطوةا ويمكطص أض ت طان جطي اج مطص المجطال 

 .(41االعام
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 ثال اا: دور المجال العام في عملية التسويق السياسي:

 در  عل  الوصول ىل  دائر  االتصالا:االق-1

 متوسط مقيا  القدر  عل  الوصول ىل  دائر  االتصال -أ

 ( ويولح مقيا  القدر  عل  الوصول ىل  دائر  االتصال27جدول رقا )

 مقيا  القدر  عل  الوصول ىل  دائر  االتصال

يصل األفراد ىل  دائر  االتصال بدرجة 

 لعيفة

يصل األفراد ىل  

التصال دائر  ا

 بدرجة جيد 

يصل األفراد 

ىل  دائر  

االتصال 

 بدرجة ممتازد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 المئوي

 % و % و % و

3 8 175 48.7 181 50.3 2.5 0.52 83.2 

 (359)ن = 

لللطط بة علططى الولططول الططى ايانططات الجطط ول السططااق أض المتوسططا الرسططااي  توزططن

ترلطق ال طحض ويوزطن على الك  ل َ وي %83.2والوزض المئوا 2.5 دائحة اات ال

 الج ول الل ق الت اليل.

 ( ويولح القدر  عل  االتصال بشبكات التواصل االجتماعي28جدول رقا )

 

 الفقرات

ا  أوافق تماما
أوافق ىلي حد 

 ما
 المتوسط ال أوافق

 الحسابي 
االنحراف 

 المعياري
الوزن 

 المئوي
 % و % و % و

 تطيع من خالل الحساب الداص أس

 بي االشتراو في المناقشات بسهولة
280 78 76 21.2 3 0.8 2.77 0.44 92.4 

 ال يُفرض أي قيود أو شروط 

 لالشتراو في المناقشات
251 69.9 105 29.2 3 0.8 2.7 0.48 89.7 

 ال تمار  الدولة أي نوم من

 حج  لمواقع التواصل االجتماعي 
203 56.5 109 30.4 47 13.1 2.43 0.71 81.2 

 ما زال ىنشا  المواقع

 بعيدا عن القوانين المصرية. 
182 50.7 97 27 80 22.3 2.28 0.8 76.1 

 خدمة االنترنت متوفر  و يتمتع

 بالسرعة والكفا   الالزمة للتصفح. 
162 45.1 130 36.2 67 18.7 2.26 0.75 75.5 

 359 جملة من شئلوا

  خالل الحساب الداص بي االشدتراو فدي المناقشدات بسدهولةأستطيع من وبدت فلحة 

ال يُفرض أي قيود أو شروط ا تاعيا  %92.4ووزض  2.77في الحتيب األول امتوسا 

لالشددتراو فددي المناقشددات ، ال تمددار  الدولددة أي نددوم مددن حجدد  لمواقددع التواصددل 

 تيططت ا لططحةواناالجتمدداعي ، مددا زال ىنشددا  المواقددع بعيدددا عددن القددوانين المصددرية ، 

 2.26امتوسطا  خدمة االنترنت متوفر  و يتمتدع بالسدرعة والكفدا   الالزمدة للتصدفح

 .%75.5ووزض 
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 العالقة بين القدر  عل  الوصول ىل  دائر  االتصال والتسويق السياسي: -ب

( ويولح معامل االرتباط بيرسون بين االقدر  عل  الوصول ىل  29جدول رقـــا )

 يق السياسيدائر  االتصال والتسو

 التسويق السياسي

 القدر  عل  الوصول ىل  دائر  االتصال

 مستوى الداللة نوم االرتباط معامل بيرسون العدد

359 -0.005 
عكسددددددي لددددددعي  

 جداا
0.918 

ييدددددر دالدددددة عندددددد 

0.05 

تشيح ايانات الج ول عص ع م وجود عالقة ايص متايحا الل بة على الولطول الطى 

وهططو ابتاططاط  0.005-َ  يططث كانططت قيمططة معامططل ايحسططوض  دائططحة اات ططال والتسططويق

 .0.05وهي قيمة غيح دالة عخ   0.918عكسي زعيف ج جا  لق مستو  دالة 

( ويولح معامل االرتباط سبيرمان بين االقدر  عل  الوصول ىل  30جدول رقـــا )

 دائر  االتصال والتسويق السياسي

 التسويق السياسي

 ائر  االتصالالقدر  عل  الوصول ىل  د

 مستوى الداللة نوم االرتباط معامل سبيرمان العدد

359 -0.005 
عكسي لعي  

 جداا
0.918 

يير دالة عند 

0.05 

تشيح ايانات الج ول عص ع م وجود عالقة ايص متايحا الل بة على الولطول الطى 

وهططو ابتاططاط  0.01-دائططحة اات ططال والتسططويق َ  يططث كانططت قيمططة معامططل سططايحماض 

 .0.05وهي قيمة غيح دالة عخ   0.853كسي زعيف ج جا  لق مستو  دالة ع

 ا يتمتع األفراد بالحرية داخل دائر  االتصالا: -2

 :متوسط مقيا  تمتع األفراد بالحرية داخل دائر  االتصال -أ

 ( ويولح تمتع األفراد بالحرية داخل دائر  االتصال31جدول رقا )

 اخل دائر  االتصالمقيا  تمتع األفراد بالحرية د

 يتمتع األفراد بالحرية

 داخل دائر  االتصال بدرجة لعيفة 

يتمتع األفراد 

بالحرية داخل 

دائر  االتصال 

 بدرجة جيد 

يتمتع األفراد 

بالحرية داخل 

دائر  االتصال 

 بدرجة ممتازد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 المئوي

 % و % و % و

2 0.6 283 78.8 74 20.6 2.2 0.32 73.4 

 (359)ن = 

وياططيص  %73.4ووزض  2.2يتلططن مططص ايانططات الجطط ول ترلططق ال ططحض امتوسططا 

 الج ول الل ق الت اليل:
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 ( ويولح التمتع بالحرية أثنا  االتصال بشبكات التواصل االجتماعي32جدول رقا )

 

 الفقرات

ا  أوافق تماما
أوافق ىلي حد 

 ما
المتوسط  ال أوافق

 يالحساب

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 المئوي
 % و % و % و

 أستطيع أن أيهر

 انتمائي السياسي
328 91.4 31 8.6 - - 2.9 0.28 97.1 

 أستطيع توجيه

 النقد للشدصيات

 العامة مهما كانت.

252 70.2 85 23.7 22 6.1 2.64 0.59 88 

 ال أواجه أيا من

 االنتقادات بدصوص

 ارائي مهما كانت.

149 41.5 162 45.1 48 13.4 2.28 0.69 76 

 تمار  الحكومة

 لةوط للتحكا

 في ارا  المستددمين

120 33.5 78 21.7 161 44.8 1.9 0.88 62.9 

 أتجن  بع  الكلمات

والمناقشات خوفا من 

 العقوبه.

81 22.6 138 38.4 140 39 1.84 0.77 61.2 

 359 جملة من شئلوا

علطى متوسطا  طيع أن أيهدر انتمدائي السياسديأسدت  طول فلطحة  الختائج الىتايص 

ال ا  أستطيع توجيه النقد للشدصيات العامة مهمدا كاندتا تاعيا:  %97.1ووزض  2.9

تمددار  الحكومددة لددةوط ا  أواجدده أيددا مددن االنتقددادات بدصددوص ارائددي مهمددا كانددت

أتجن  بع  الكلمات والمناقشدات خوفدا ا وانتيت ا لحة  للتحكا في ارا  المستددمين

 .%61.2ووزض  1.84امتوسا  العقوبه من

 العالقة بين تمتع األفراد بالحرية داخل دائر  االتصال والتسويق السياسي: -ب

( ويولح معامل االرتباط بيرسون بين اتمتع األفراد بالحرية 33جـدول رقـــا )

 داخل دائر  االتصال والتسويق السياسي

 التسويق السياسي

 دائر  االتصالتمتع األفراد بالحرية داخل 

 مستوى الداللة نوم االرتباط معامل بيرسون العدد

 0.986 طردي لعي  جداا 0.001 359
ييدددددر دالدددددة عندددددد 

0.05 

تشيح ايانات الج ول عص عط م وجطود عالقطة اطيص متايطحا تمتط  األفطحاد االرحيطة دا طل دائطحة 

ططحدا زطعيف جط جا  وهطو ابتاطاط 0.001اات ال والتسويق َ  يث كانطت قيمطة معامطل ايحسطوض 

 .0.05وهي قيمة غيح دالة عخ   0.986 لق مستو  دالة 

( ويولح معامل االرتباط سبيرمان بين اتمتع األفراد بالحرية 34جدول رقـــا )

 داخل دائر  االتصال والتسويق السياسي

 التسويق السياسي

 تمتع األفراد بالحرية داخل دائر  االتصال

 مستوى الداللة االرتباطنوم  معامل سبيرمان العدد

 0.05يير دالة عند  0.786 طردي لعي  جداا 0.014 359

تشطيح ايانطات الجطط ول عطص عط م وجططود عالقطة اطيص متايططحا تمتط  األفطحاد االرحيططة 
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وهططو  0.014دا ططل دائططحة اات ططال والتسططويق َ  يططث كانططت قيمططة معامططل سططايحماض 

ي قيمططة غيططح دالططة عخطط  وهطط 0.786طططحدا عكسططي زططعيف جطط جا  لططق مسططتو  دالططة 

0.05. 

 ايتمتع األفراد بجو من المناقشة داخل دائر  االتصالا: -3

 متوسط مقيا  تمتع األفراد بجو من المناقشة داخل دائر  االتصال -أ

 ( ويولح تمتع األفراد بجو من المناقشة داخل دائر  االتصال35جدول رقا )

   االتصالمقيا  تمتع األفراد بجو من المناقشة داخل دائر

 يتمتع األفراد بالمناقشة 

 داخل دائر  االتصال بدرجة لعيفة

يتمتدددددع األفدددددراد 

بالمناقشددة داخددل 

دائددددر  االتصددددال 

 بدرجة متوسطة

يتمتدددددع األفدددددراد 

بالمناقشة داخدل 

دائدددر  االتصدددال 

 بدرجة كبير 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الددددوزن 

 المئوي

 % و % و % و

- - 40 11.1 319 89.9 2.9 0.32 96.3 

 (359)ن = 

 2.9تاططيص ايانططات الجطط ول السططااق   ططول مليططاس التمتطط  اجططو المخاقشططة امتوسططا 

 َ مما ي ل على ترلق ال حض والزا يتلن في ما يلي: %96.3ووزض 

 ( ويولح التمتع بجو من النقا  أثنا  االتصال بشبكات التواصل االجتماعي36جدول رقا )

 

 الفقرات

اأوافق تم المتوسط  ال أوافق أوافق ىلي حد ما اما

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
الوزن 

 % و % و % و المئوي

 يولح المشتركون في

 المناقشات ارا ها ويقوموا  

 بشرح كل المولوعات 

 المتصلة بمولوم القضية.

308 85.8 48 13.4 3 0.8 2.85 0.38 95 

 أحترم ا را  المدالفة للرأي

 ناد وأحافظ علياللي أتب 

 عدم تجريح أصحابها. 

309 86 48 13.4 2 0.6 2.86 0.37 95.2 

 والحصولأستطيع طرح األسئلة 

 عل  االستفسارات بسهولة.
299 83.3 60 16.7 - - 2.83 0.37 94.4 

 يحترم الجميع ا را  التي

 أطرحها وال يجرح أحد 

 في أهدافي وياياتي. 

296 82.5 62 17.3 1 0.3 2.82 0.39 94.1 

تم ل شبكات التواصل االجتماعي 

لة تفيد اساحات للحوار فع

 المجتمع.

277 77.1 81 22.6 1 0.3 2.77 0.43 92.3 

 359 جملة من شئلوا

 ططططازت فلططططحة يوزططططن المشططططتحكوض فططططي المخاقشططططات آبا هطططط  ويلومططططوا اشططططحح كططططل 

 ووزض 2.85الموزوعات المت لة اموزوا الللطية علطى أعلطى متوسطا والطزا الطغ 
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ا تاعيططا: أ تططحم اآلبا  الماال ططة للططحأا الططزا أتاخططا  وأ ططافظ علططي عطط م تجططحين  95%

ألططراايا ا أسططتةي  طططحح األسططئلة والر ططول علططى ااست سططابات اسططيولة ا يرتططحم 

الجمي  اآلبا  التي أطح يا وا يجحح أ   فطي أهط افي وغايطاتي ا وجطا ت فلطحة تمثطل 

لططة ت يطط  المجتمطط  فططي نيايططة فلططحات اع ططاكات التوالططل ااجتمططاعي سططا ات للرططواب ف

 .%92.3ووزض  2.77الملياس امتوسا 

 العالقة بين تمتع األفراد بجو من المناقشة داخل دائر  االتصال والتسويق السياسي: -ب

( ويولح معامل االرتباط بيرسون بين اتمتع األفراد بجو من 37جـــــــــــــدول )

 المناقشة والتسويق السياسي

 السياسيالتسويق 

 تمتع األفراد بجو من المناقشة داخل دائر  االتصال

 مستوى الداللة نوم االرتباط معامل بيرسون العدد

359 -0.025 
عكسددددددي لددددددعي  

 جداا
0.643 

ييدددددر دالدددددة عندددددد 

0.05 

تشطيح ايانططات الجطط ول عطص عطط م وجططود عالقططة اطيص متايططحا تمتطط  األفططحاد اجطو مططص المخاقشططة دا ططل 

وهططو ابتاططاط عكسططي   0.025-تسططويق َ  يططث كانططت قيمططة معامططل ايحسططوض دائططحة اات ططال وال

 .0.05وهي قيمة غيح دالة عخ   0.643زعيف ج جا  لق مستو  دالة 

( ويولح معامل االرتباط سبيرمان بين اتمتع األفراد بجو من 38جـــــــــــــدول )

 المناقشة والتسويق السياسي

 التسويق السياسي

 ن المناقشة داخل دائر  االتصالتمتع األفراد بجو م

 مستوى الداللة نوم االرتباط معامل سبيرمان العدد

359 -0.02 
عكسددددددي لددددددعي  

 جداا
0.706 

ييدددددر دالدددددة عندددددد 

0.05 

تشطيح ايانططات الجطط ول عطص عطط م وجططود عالقططة اطيص متايططحا تمتطط  األفططحاد اجطو مططص المخاقشططة دا ططل 

وهطططو ططططحدا عكسطططي  0.02-ل سطططايحماض دائطططحة اات طططال والتسطططويق َ  يطططث كانطططت قيمطططة معامططط

 .0.05وهي قيمة غيح دالة عخ   0.706زعيف ج جا  لق مستو  دالة 

 ايمار  األفراد الدطاب باألدلة االقناعية داخل دائر  االتصالا: -16

 :مقيا  ممارسة األفراد الدطاب باألدلة االقناعية داخل دائر  االتصال -أ

 راد الدطاب باألدلة االقناعية داخل دائر  االتصال( ويولح  ممارسة األف39جدول رقا )

 مقيا  ممارسة األفراد الدطاب باألدلة االقناعية داخل دائر  االتصال

 يمار  األفراد الدطاب باألدلة بدرجة لعيفة

يمار  األفراد 

الدطاب باألدلة بدرجة 

 متوسطة

يمار  األفراد 

الدطاب باألدلة بدرجة 

 قوية
المتوسط 

 الحسابي

نحراف اال

 المعياري

الوزن 

 المئوي

 % و % و % و

2 0.6 162 45.1 195 54.3 2.54 0.51 84.6 

 (359)ن = 
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ووزض  2.54يتلططن مططص الايانططات السططاالة متوسططا اسططتا ام األفططحاد األدلططة اإلقخاعيططة 

 َ مما يؤك  ترلق ال حض ا وتوزن الايانات الل لة الت اليل: 84.6%

رسة الدطاب أثنا  االتصال بشبكات التواصل ( ويولح مما40جدول رقا )

 االجتماعي باألدلة االقناعية

 

 الفقرات

ا  أوافق تماما
أوافق ىلي حد 

 ما
 المتوسط  ال أوافق

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 المئوي
 % و % و % و

 أستددم األدلة والبراهين

 في أثتا  عرض ارائي في المناقشات.
292 81.3 67 18.7 - - 2.81 0.39 93.8 

 91.1 0.46 2.73 0.6 2 25.6 92 73.8 265 أعرض مواق  تؤيد وجهة نظري.

 أركز عل  األرقام والنس 

 المئوية التي تدعا وجهة النظر.
240 66.9 113 31.5 6 1.7 2.65 0.51 88.4 

 أسو  عبارات ونصوص

 مقدسة تؤيد وجهة نظري.
216 60.2 121 33.7 22 6.1 2.54 0.61 84.7 

 أعرض للمداطر التي قد

 تحدث لو تةل  حزب اخر
67 16.7 162 45.1 130 36.2 1.82 0.72 60.8 

 359 جملة من شئلوا

فططي  أسددتددم األدلددة والبددراهين فددي أثتددا  عددرض ارائددي فددي المناقشدداتووبت فلططحة 

ا  أعدرض مواقد  تؤيدد وجهدة نظدريا تاعيطا:  %93.8ووزض  2.81الا اية امتوسا 

أسدددو  عبدددارات ا  رقدددام والنسددد  المئويدددة التدددي تددددعا وجهدددة النظدددرأركدددز علددد  األ

أعدرض للمدداطر التدي قدد تحددث لدو ا ووبدت  ونصوص مقدسة تؤيد وجهدة نظدري

 .%60.8ووزض  1.82في الخياية امتوسا  تةل  حزب اخر

األفددراد الدطدداب باألدلددة االقناعيددة داخددل دائددر  االتصددالا  ةمارسددالعالقددة بددين م -ب

 سي:والتسويق السيا

مار  األفراد ولح معامل االرتباط بيرسون بين م( وي41جـــــــــــــدول رقـــا )

 الدطاب باألدلة االقناعية والتسويق السياسي

 التسويق السياسي

 يمار  األفراد الدطاب باألدلة االقناعية داخل دائر  االتصالا

 مستوى الداللة نوم االرتباط معامل بيرسون العدد

 0.346 طردي لعي  جداا 0.05 359
ييدددددر دالدددددة عندددددد 

0.05 

تشططيح ايانططات الجطط ول عططص عطط م وجططود عالقططة اططيص متايططحا يمططابس األفططحاد الاةططا  

ااألدلة ااقخاعية دا ل دائحة اات الت والتسطويق َ  يطث كانطت قيمطة معامطل ايحسطوض 

وهطي قيمطة غيطح  0.346وهو ابتااط ططحدا زطعيف جط جا  لطق مسطتو  دالطة   0.05

 .0.05عخ   دالة
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مار  األفراد لح معامل االرتباط سبيرمان بين م( ويو42جـــــــــــــدول رقـــا )

 الدطاب باألدلة االقناعية والتسويق السياسي

 التسويق السياسي

 يمار  األفراد الدطاب باألدلة االقناعية داخل دائر  االتصالا

 مستوى الداللة نوم االرتباط معامل سبيرمان العدد

 0.366 طردي لعي  جداا 0.048 359
ييدددددر دالدددددة عندددددد 

0.05 

تشططيح ايانططات الجطط ول عططص عطط م وجططود عالقططة اططيص متايططحا يمططابس األفططحاد الاةططا  

ااألدلة ااقخاعية دا ل دائحة اات الت والتسويق َ  يطث كانطت قيمطة معامطل سطايحماض 

دالطة عخط   وهي قيمة غيطح 0.366وهو طحدا زعيف ج جا  لق مستو  دالة  0.048

0.05. 

 النتائج والتوصيات(: خالصةخاتمة الدراسة )

 :  النتائج: خالصةأوالا

ع م وجود فحود اات دالطة علطى مليطاس اسطتا ام  طاكات التوالطل  نتائج ىل التشير 

ا واعلطي  يملطك أكثطح مطص احيط   عيخطة ال باسطةااجتماعي  سب متايطح السطص: يمتلطك 

اعطض المل ططات الاالطة اططال كح  وه  فطي اسططتلاالاحيط  الكتحونطي وا طط  فلطا  َ يسططتا م

  .السياسي

او، على أعلى األوزاضَ والزا يعكط  اهتمطام أعلطا  األ طيا     ول موق  ال ي 

يسطوقوا آلبا هط  السياسطية الريايطة مطص عيخة ال باسة االموق  ا وأوزرت الختائج أني  

الوسطائل فيطي ترطاكي  َ ممطا يعخطي أهميطة هطز  موق العلى  ال بد ةوتعليلات ا ال الل 

 اات ال الشا ي ايص األ اا .

َ ممطا يعكط  طايعطة عيخطة ال باسطة  المجموعات السياسية علطى أعلطى األوزاض تل  

  الاططا  اططالري  الططزا الموقطط وضيتططااعكمططا ا  والططزيص يختمططوض الططى ال طط وة السياسططية

 يختموض الي .

َ ل ططالن    النددومحسدد وجططود فططحود دالططة ا  ططائيجا علططى مليططاس التسططويق السياسططي

 َ والزا يعك  نلج المحأة الم حية وقياميا امياميا تجا  وطخيا وأمتيا. اإلناث 

ططا وجططود و ايلططحأ ويكتططب َ  حسدد  التعلدديافططحود علططى مليططاس التسططويق السياسططي أيلج

ايلططحأ ويكتططب وتعلططي  جططامعي َ ل ططالن ،  وتعلططي  متوسططا َ ل ططالن التعلططي  المتوسططا.(

اتعلطي  متوسطا ودباسطات ،  ودكتطوباة َ ل طالن الط كتوباة.( ايلحأ ويكتطب،  (الجامعي

اتعلططي  ،  اتعلططي  متوسططا وماجسططتيح َ ل ططالن الماجسططتيح.(،  (المتوسططاعليططا ل ططالن 

ادباسطططات عليطططا ودكتطططوباة َ ل طططالن ،  جطططامعي وماجسطططتيح َ ل طططالن الماجسطططتيح.(

أن التعليا األعلد   وكما يبدوَ  يح ودكتوباة َ ل الن ال كتوباة.(اماجست،  ال كتوباة.(

أك ددر اسدددويقاا للفكدددر السياسدددي والدددلي يعكدددب أهميدددة التعلددديا فدددي اكسددداب الشددددا 
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 .المهارات الداصة بالتواصل واإلقنام

َ وجططود  حسدد  االنتمددا  السياسدديفططحود علططى مليططاس التسططويق السياسططي كمططا يوجطط  

يص فحود ايص  ياي م ح ال ا والمستلال َ ل الن  طي  المسطتلال ا وجطود فطحود اط

  ياي ااتراد والمستلال َ ل الن  ي  المستلال.

اللط بة علطى الولطول الططى عط م وجطود عالقطة اطيص متايطحات ترلطق المجطال العطام ا

دائحة اات ال ا تمتط  األفطحاد االرحيطة دا طل دائطحة اات طال ا تمتط  األفطحاد اجطو مطص 

قخاعيطة دا طل دائطحة المخاقشة دا ل دائحة اات ال ا يمابس األفحاد الاةا  ااألدلطة اا

متايحات المجال العام ميمطة لترليطق  يق السياسي َ مما يثات أض كل( والتسواات الت

 عملية اات ال السياسي.

 ثانياا: التوصيات:

اع  محاجعة الختطائج السطاالة تولطي ال باسطة ات عيطل األ طيا  الم طحية لشطاكات 

تمط  المرطيا والطك مطص  طالل التوالل ااجتماعي لخشح فكحها السياسي اما يا م المج

 التالي:

 .عمل دوبات ت بياية ل علا  في كي ية ااست ادة مص تلك الوسائل 

  وادابة الرطواب َ لخجطاح التسطويق ألفكطاب عمل دوبات ت بياية ل ص ااقخطاا

 األ يا .

  كي ية اإل تالا  تى يتسخى ل علطا عمل دوبات ت بياية ون وات  ول 

عاح عص الوج  المشحد الطزا تسطترل  واق  تعمل مخاقشات باقية على الم

 م ح.
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