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  ،،،شكر وتقدیر

  
 أنعم عليما على  هللا فالحمد، الحمد هللا الذي ھدانا لھذا و ما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا اهللا

والصالة و السالم على سید ، ادینالبحث العلميـى میـضاف إلـلیل توفیق بإنجاز ھذا العممن 
  على ألھ وأصحابھ أجمعین.   سیدنا محمد و العلماءالمرسلین و إمام 

وا ـالشكر والعرفان إلى أولئك الذین وقفل أن أتقدم بجزیل بالجمی ًویطیب لي عرفانا
وأخص بالذكر ، دراستي  ولم یبخلوا علي بمساعدة أو إرشاد أو توجیھ  مدة ل طوا انبيـبج
  تاذي المشرفـأس

  ل / سمير ابو زنيدالدكتور الفاض

الجھد الكبیر وولمالحظاتھ القیمة ، ناء في اإلشراف على ھذا البحثلجھده المخلص وتعاونھ الب
  الذي بذلھ من بدایة البحث حتى انجازه وإخراجھ إلى النور.  

  

ل وـالذین شرفوني بقبل وأتقدم بوافر التقدیر وعظیم االمتنان للجنة المناقشة األفاض
  تھم.  شة الدراسة و دورھم الكبیر في إثراء الدراسة من علمھم وخبرـمناق

قدم لي و من تعاون وقدم لي المساعدة في توفیر البیانات والمعلومات.ل كما أشكر ك
  الدعم واإلرشاد  مما دفع بھذه الرسالة إلى النور .  

من ساھم في تحكیم الى اساتذتي في الجامعة والى كل  كما أتقدم بالشكر و التقدیر     
  .ھذه الدراسة ل وتنقیح وتحلی

                  

  / عھود یوسف مظھر        ثةالباح
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نتيجة أبحاثي  وأنها،درجة الماجستير للني لأقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة الخلي
  ، الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد

  أي درجة عليا من أية جامعة أو معهد.ل وأن هذه الرسالة أوأي جزء منها لم يقدم لني

  

    ود يوسف محمد مظهرعه
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  لخص الدراسة باللغة العربيةم

  

بات المجلس التشریعي نتخاالناخبین نحو الترویج السیاسي إل تجاھاتإ
  نتخابي في محافظتيي السلوك اإلالفلسطیني وإنعكاسھ ف

  بیت لحم والخلیل 
   

  

 إلتصـال لعامة، اعالن ، العالقات اثر المزيج الترويجي "اإلأة للتعرف على هدفت هذه الدراس
بية علـى  لمبيعات " في مجال التسويق السياسي للحمالت االنتخااترويج  الشخصي، الدعاية ،

المجلس التشريعي الفلسطيني والذي يعد السـلطة  ختيار ممثيله في سلوك الناخب الفلسطيني إل
   .التشريعية في الدولة 

ممن وتكون مجتمع الدراسة ، هذه الدراساتل مته لمثءلمال، المنهج الوصفيحثة البامت خداست
وبني )عامـا  18( الفلسطيني ممن زادت اعمـارهم عـن   يحق له االنتخاب من ابناء الشعب 

ول على الخصـائص  من ثالثة محاور تركز المحور األ تستبانة تكونإلتحقيق هدف الدراسة 
تكون المحور الثاني من خمسة مجاالت تناولـت عناصـر   فيما المبحوثين  الديموغرافية لعينة

سـلوبي  أ)فقرة مع المزج بين 77ا المحور (وقد بلغت فقرات هذ، المزيج الترويجي الخمسة 
مـا المحـور   ، أوالحد من سلبياتهما  الجمل المغلقة والمفتوحة في محاولة لتوظيف مزاياهما

ثرها علـى سـلوكهم   أالعينة ترتيبها حسب مفردات الى الثالث فتكون من خمسة فقرات طلب 
  .كبر ثر األاأل )1الرقم (عطىأبحيث   )5-1 ( نتخابي مناإل

جتمع الفلسـطيني  ل جميع فئات وشرائح المانات بطريقة عشوائية لتشموتم توزيع هذه االستب
تم توزيع  وقدية بيت لحم) كحالة دراس–الخليل  ظتيتماد (محافقتراع ،وتم اعلهم اإلالذين يحق 

 )  97.7 ( ستعادةبانة وبلغت نسبة اإل) إست400(

على لدى مفردات العينـة  ثر األعالن الحواري على األهم نتائج هذه الدراسة حصول اإلأمن 
على القنـوات الفضـائية العربيـة     عالن المتلفزعلى تفضيلهم لإلبداء النسبة األإلى إضافة إ
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اإلعالنية ات للوحوالتفضـيل العـالي لظهـور ا   ، لكترونية عالنية اإلحات اإلهتمامهم باللوإو
 ثراًأالدراسة  أظهرت كما  ، واألماكن  العامةلشوارع كاعرض واضحة كن في أماللمرشحين 

ـ إلعالنية للمرشحين في الحمـالت ا إدوات أللبوسترات  والملصقات ك واضحاً ن أو ة ،نتخابي
مـن   وتجديـداً  ن معلومات اإلنترنت أكثر حداثةًأيعتقدون ممن فراد العينة أنسية مرتفعة من 

ألخرى مع قلقهم من  درجة األمـان والخصوصـية عنـد  إدراج بيانـاتهم     عالن اوسائل اإل
  .SMSوتفضيلهم الدعاية االنتخابية عبر  رسائل المحمول القصيرة  الشخصية إلكترونياً

خابية جهزة الذكية و تحميل برامج  الدعاية االنتستخدام األإظهرت الدراسة تنامي أما ك
امي متابعـة المـواطن   جهزة الذكية  عاكسة  تنلكترونية واألللمرشحين على المتصفحات اإل

يحة مـن  لى تفضيل شرإضافة ،إجيال الحديثة من تقنيات االتصال والتكنولوجيا الفلسطيني لأل
خباريـة  إللمرشحين على محطات وقنوات غير  نتخابيةعالنات اإلة متابعة اإلمفردات الدراس

متنـاع عـن التصـويت    ظهور توجه لفئات من الناخبين لإل (ترفيهية ، موسيقا ،وغيرها )مع
  .عتقادية إو أسباب فكرية أل

مد على مزيج مـدروس مـن القوالـب    عالنية تعتإستراتيجيات إوصت الباحثة بتطوير أوقد 
 الكرتوني والغنائيعالن بداعية في اإلإساليب أوارية والتمثيلية .... مع تطوير ية "الحعالناإل

لكترونية إسيس مجلة فلسطينية أو ت ،ج مزيج من القنوات االعالمية دمعالني متكرر وإبزمن 
ماكن العامة وخاصـة  عالنية في الشوارع واألسياسي والتوظيف الفعال للوحات اإلللتسويق ال

ة فـي  عالنية داعمة وخاصإداه أستخدام الملصقات كإوصت الباحثة بأكما منها ،  ية لكتروناإل
عالنية علـى  ظمة وتشريعات  لتنظيم الحمالت اإلنأضافة لتطوير ، إماكن صعبة الوصولاأل

   .وسائل النقل مع مراعاة الجوانب الحضارية في االعالن

ـ عتماد مواقع التواصل اإلإوصت الباحثة بأو عالنيـة رئيسـية للمرشـح    إات جتماعي كمنص
حداث  الساحة السياسـية  متابعة أل)مختصة وR&Dتطوير دوائر بحث وتطوير (-السياسي مع

 كاديمياًأبكوادر مؤهلة  علمياً -نشاء دوائر عالقات عامة متخصصةإمع  ،واهتمامات المواطن
ت العامة للمنظمات وصت الباحثة بتطوير "مدونة سلوك اخالقية " لنشاط العالقاأكما  ،وميدانياً
أدوات جديدة تسمح للمرشح السياسي  بنشر إعالنات على الهواتف   دمجوفلسفتها  و السياسية

 الذكية .واالجهزة ة لخلويا
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  ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية 

Abstract:   

The Impact of Promotion Mix on Voting Behavior for 

 Legistlative Council  Elections:- In Bethlehem and Hebron 

This study aimed at exploring the impact of using Political Promoting Mix, including 

political advertising, political Public Relations, political Personal Submission ,   

Political Publicity , Promotion of Political Candidate , within Political Marketing 

campaigns on the conduct of the Palestinian voter upon choosing his/her 

representatives in the Palestinian Legislative Council, which is considered the 

legislative authority in the State. 

The researcher adopted the descriptive method due to its the suitability of such 

studies.  The populations of the study consists of those Palestinians whose age 

exceeds 18 and, thus have the right to vote.  To achieve the objectives of the study, a 

questionnaire, which consists of three sections, was designed.  The first section 

focuses on the demographic features of respondents, while the second includes five 

situations dealing with 77 items that combine both open- and closed- ended questions, 

in an attempt to highlight their advantages and limit their disadvantages. The third 

section contains five items which respondents should arrange according to their 

behavioral impact on Elections from 1-5 where 1 is given the highest impact. 

These questionnaires were distributed randomly to include all categories and segments 

of Palestinian people who have the right to vote. The districts of the southern West 

Bank (Hebron - Bethlehem) were adopted as a case study, and 400 were distributed 

but only 97.7% were recovered. 
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The significant findings of the study revealed that the dialogue advert has the highest 

impact on the sample. Moreover, the findings show that the highest Percentage of 

preference is for announcements appearing on TV channels and Billboards. 

Respondents also prefer the appearance of posters, Billboards in prominent areas, 

such as streets and public places. The study also showed the important obvious 

influence of posters and signs, as tools of publicity in Election Campaigns. 

Furthermore, in spite of their worries of safety and Privacy of personal data, and even 

though they prefer using SMS messages in bublicizing candidate for Elections,  a big 

number of the respondents believed that online (internet) information is more recent 

than other advertising methods. 

The study showed the importance of talented experienced managers in election 

campaignss due to their capacity of contact, persuasion and correspondence. In fact, 

The importance frequent of correspondence and coordination between public relation 

officials was also emphasized in updating the public with recent aspects concerning 

their favorable candidate.  

Moreover, the Findings revealed the importance of Educational qualifications of 

Candidates, Political Affiliation, and history in resisting the Occupation as necessary 

aspects to be possessed by candidates, in addition to the importance of Social and 

Economic Programs. 

 The study also showed the growing use of smart devices and programs of 

downloading in Election Campaigns on the Web Browsers, reflecting the growing up 

interest of new Generations of Palestinians in Modern Communication techniques and 

technology. In addition, some Palestinians do not prefer following updates about 

Candidates on the screens of channels of news. They prefer following such updates on 
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channels of Entertainment, Music, etc. Moreover, it is important to emphasize the 

appearance of some Voters who hesitate, and sometimes refuse, to vote for Dogmatic 

Ideological reasons. 

The researcher recommended the development of advertising strategies, based 

on a thoughtful mixture of Advertising Templates "Dialogistic, Dramatic, etc.” in 

addition to the development of innovative methods in advertising using Cartoons and 

singing frequently on different TV and Media channels. The researcher also 

recommends the establishment of a Palestinian Magazine for Electronic Political 

Publicizing, as well as an Effective recruitment advertising boards in the streets and 

public places, taking into consideration Civilized Modern aspects of Advertising. 

The researcher recommended the adoption of Electronic Social Networks as 

sites of major Political Advertising by Candidates, in addition to the development of 

research units (R & D) that keeps up with the Events of the Political Arena and the 

interests of the citizen. There is also a need to Establish specialized Public-Relations 

departments- crewed with scientifically qualified academic cadres and field 

researchers. Furthermore, the researcher recommended introducing "Ethical Code of 

Conduct" that Organizes Public- Relations activities and Philosophies by Political 

Organizations, so as to introduce and integrate new Tools to allow the Candidate to 

publish Political Advertisements on cell phones, and other devices. 

The Researcher recommended the establishment Committees of Consultation 

"Focus Groups" and composed of Experts, Consultants and Religious men to study 

Abstinence and Refusals of voting. There is also a need to develop " Palestinian 

Electoral System Re-engineering" to find mechanisms that correspond with the 

requirements of Palestinian Political life, provide thorough solutions to overcome the 
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gaps during the practice of Elections, and discuss the Rrenewal or innovation of 

Democratic and Participatory Democracy, Democratic Scrutiny, and the concepts of 

Democratic Renewal (Quality) and Local Democracy. 
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  عریفات اجرائیة :ت

  .يكون للمصطلحات الواردة في هذه الدراسة المعاني التالية ما لم يتم االشارة الى غير ذلك صراحة

مجموعة من األنشطة التي تستهدف تعظيم و تنظيم عدد المؤيدين  التسويق السياسي : •
لحزب معين أو برنامج أو فكرة معينة بما في ذلك الدعم المـادي   لمرشح سياسي أو

الجماهيري باستخدام كافة وسـائل االتصـال الجمـاهيري، أو أي وسـائل أخـرى      
 )13،ص2004(ابو قحف ،ضرورية.

ال التي يظهرهـا  هو كل أشكال التصرف أو األفعال وردود األفع: السلوك االنتخابي •
نتيجة تأثره أو عدم تأثره بمجموعة من العوامـل  تخابي معين، إنالمواطن في موعد 

 والمتغيرات (النفسية، االجتماعية، البيئية، السياسية، التنظيمية، الحضارية واالقتصادية
 )2،ص2011عبد المؤمن واخرون،(. 

و ألسياسية سواء بشكل فردي اوجمـاعي، نخراط في العملية اإي أ: السلوك السياسي •
ودراسـة   ما يخص العالقة سواء بالحكومـة او الدولـة  ي نشاط له تبعات سياسية فيأ

سي تجاه فراد السياو غير المحسوسة في توجيه سلوك األأالمحددات سواء المحسوسة 
  )2005(هرمية،غي واخرون،و االمتناع عن القيام به.أالقيام بفعل سياسي معين 

ـ  ساليب المستخدنشطة واألعمال واألشكال األأكافة : الحملة االنتخابية • ب مة مـن جان
جل التاثير فـي  أنتخابات من جراء اإلإعالن فتح باب الترشيح وحتى إالمرشحين منذ 

 ،)377(قويسي ،صالناخبين وكسب اصواتهم .

كبر فـي البحـوث   أبتكار في الحقل السياسي ونشر بداع واإلاإل: نتخابيةالهندسة اإل •
نتخابات اإل ي تحدث فيالرائدة في المفاهيم الديموقراطية بتوضيح مجمل العمليات الت

ي مجاالت (هندسة وتصميم نتخابي والتحكم فيه فلى توجيه السلوك اإلأ،والتي تصبو 
تصـميم الحمـالت   –نتخابـات  ادة صياغة المنظومة القانونية لإلعإ–نتخابية النظم اإل

الجودة –على مفاهيم الديموقراطية التشاركية والتدقيق الديموقراطي  عتماداًإنتخابية )اإل
 )17،ص2005(جويلي ،والديموقراطية المحلية . –لديموقراطية ا
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 ليات متجددة تتوافـق آ يجادإعادة تكييف العملية السياسية بإ: نتخابيةعادة الهندسة اإلإ •
عتبار خصوصيات كل مجتمع وكل عملية خذ بعين اإلومتطلبات الحياه السياسية مع األ

عبـد المـؤمن   (. خابية نتسة اإلثناء الممارأديموقراطية لتقديم حلول معمقة تتجاوز الثغرات 

 )56،ص2011خرون،آو

من  حالة إلى ي العام بقصد الوصول أثير على الرألتإلى اتهدف  عملية منظمة: الدعاية السياسية •
ى تحقيق غايـة واحـدة وهـي تغييـر     لإقناع تهدف إلفكري والشحن العاطفي وهي عملية التوتر ا

رادة إلمن الضـغوط علـى ا   حو مشكلة محددة بممارسة مجموعةستجابة في مواقف المواطنين ناإل
 )39،ص2000مين ،. (أ رادةن يؤدي ذلك الى سلب تلك اإلأدون  محدداً الحرة للمواطنين لكي يتخذوا موقفاً

اإلهتمـام  و الحزب في جميع المجاالت مـع  أتوجهات المرشح : البرنامج االنتخابي •
 )223،ص1996(دالتون  . تراع "يا الحساسة للمواطن "قضايا االقبالقضا

حزاب لى مقاعد تفوز بها األإدالء بها إلصوات التي يتم اترجمة لأل: النظام االنتخابي •
 خرون ،آ(بيندا و" . حجم المنطقة  –هيكلة االقتراع – المعادلة االنتخابية"والمرشحون وتضم 

 )14ص،  2005

المشاركة السياسية و أبسطها تخابي، و أهم مظاهر نأحد أنماط السلوك اإل: التصويت  •
خاذ إتتتم بمقتضاها المشاركة في عملية و أيسرها ممارسة، ويمثل اآللية التي 

خابية، وتعيين الحكام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، نتالقرارات خالل العملية اإل
لصوت الذي يدلي به ويعتبر ا ،وهي آلية أساسية لإلختيار الحر المقرون بالمسؤولية

نتخابية، اطن في المشاركة اإلهو النصيب الفردي للمو نتخاباتاطن في اإلالمو
عبد المؤمن ( .ومجموع األصوات المعبر عنها تشكل إرادة األمة

 )41،ص2011خرون،آو
و يطلق على جميـع مـن ال    د بعدم التصويت،تعمم قرار  : متناع عن التصويتاإل •

مام باألمور الخارجة عـن نطـاق   هتتصافهم بعدم المباالة وفقدان اإلما إلإيقترعون، 
اة العامة، أمـا الـذين يتعمـدون    تراب في الحيغلضيق أو أنهم يشعرون باإلاألسرة ا

متناع عن التصويت فهم في العادة يعبرون عن آراء أحزابهم التي ال تشارك فـي  اإل
و أ بيـة من عدم التسجيل في القوائم االنتخا متناع انطالقاًقد يبدأ هذا اإل،   االنتخابات

(بيلـي   و إفساد ورقة التصويت، أو ترك الظـرف فارغـا،  أتخاب، نعدم الذهاب إلى اإل
 )3،ص2004،
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ـ نتخابات واِإلدارة اإلإ:هي الهيئة العليا التي تتولى  خابات المركزيةنتلجنة اإل • راف ش
جراءات الالزمـة  تخاذ جميع اإلإسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها وعليها وتكون م

بارية واستقالل مالي عتإوهي مؤسسة دائمة تتمتع بشخصية  ،ها وحريتهالضمان نزاهت
وتتـولى المصـادقة    ، عضاء يتم تعيينهم بمرسوم رئاسيأوتتكون من تسعة داري إو

لى جانب االشراف والمراقبة العامة إنتخابية جراءات الالزمة للعملية اإلعلى جميع اإل
 االنتخابات(.   للقانون جرائها وفقاًإمن  لفة والتأكدنتخابية بمراحلها المختعلى سير العملية اإل

 )2ص،2009نتخابية في المدارس ،مشروع التوعية اإل–في فلسطين 

 .السلطة الوطنية الفلسطينية :السلطة الوطنية •
  

 .رئيس السلطة الوطنية الرئيس: •
  

 .المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس: •
  

 .رئيس المجلس التشريعي :رئيس المجلس •
  

 .لجنة االنتخابات المركزية نتخابات:جنة اإلل •
  

  : نتخابات يعتبرالشخص  فلسطينياًغراض اإلأل :الشخص الفلسطيني     •

o نتداب البريطاني أو كان من حقه  إذا كان مولوداً في فلسطين وفق حدودها في عهد اال
  ر.كتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكوإ

o إذا كان مولوداً في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف 
o .إذا كان أحد أسالفه تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) أعاله بغض النظر عن مكان والدته  
o .عرف أعالهلجنةاالنتخابات المركزية( "إذا كان زوجاً لفلسطينية أو زوجة لفلسطيني حسبما هو م 

 )الفلسطينية
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 االنتخابات المركزيـة  لجنة( . نتخاب  أعضاء المجلس التشريعيإكل من له الحق في : بالناخ •

 )الفلسطينية

 
 ) الفلسطينية كزيةاالنتخابات المر لجنة .(نتخابكل ناخب مارس حقه في اإل المقترع: •

  
نتخابات عضوية المجلس التشريعي ضمن إحدى كل من تم قبول ترشيحه إل المرشح: •

 )الفلسطينية النتخابات المركزيةا لجنة( القوائم.
 

% + صوت واحد ) من أصـوات المقتـرعين   50هي أكثرية ( : األغلبية المطلقة  •
 )الفلسطينية االنتخابات المركزية لجنة( .الصحيحة

  
ـ  القائمة اإل القائمة: • ة مـن  نتخابية المشكلة من حزب أو ائتالف أحـزاب أو مجموع

  .ضوية المجلس التشريعينتخابات  عإالناخبين لغرض المشاركة في 

  .)الفلسطينية االنتخابات المركزية لجنة (

 
 .نتخاب أعضاء المجلس عن المقاعد المخصصة للدوائر االنتخابيةإنتخابات الدوائر: إ •

 .)الفلسطينية االنتخابات المركزية لجنة(
 

 عتبارإم على أساس االنتخابات النسبية بنتخاب بنظام القوائاإلنتخابات القوائم: إ •
 )الفلسطينية االنتخابات المركزية لجنة( .نتخابية واحدةإراضي الفلسطينية بكاملها دائرة األ

  
جه برنامج إعالني معين بأهداف محددة في فترة زمنية معينة ومولحملة اإلعالنية: ا •

  )٤٣٩ ص٢٠٠١،.بازرعة(تهدفة محددة وبميزانية محددة.   ـوق مسـإلى س

 

حددة خصص لها عدد من المقاعد النيابية وفقاً لعـدد  كل منطقة منتخابية: الدائرة اإل •
 )الفلسطينية االنتخابات المركزية لجنة( سكانها
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نتخابية إلجـراء  نتخابات ضمن الدائرة اإللجنة اإل المكان الذي تعينهقتراع: مركز اإل •
 )الفلسطينية االنتخابات المركزية لجنة( .تراع فيهقعملية اإل

  
نتخابية أو الذي يوجد مكان عمله فيها المقيم والمسجل في الدائرة اإل الفلسطيني :المقيم •

  )الفلسطينية االنتخابات المركزية لجنة( .وله حق االنتخاب

  
 

البيع الشخصي كعنصر من عناصر المزيج الترويجـي  الشخصي السياسي :  التقديم •
 . السياسي

 
الترويج للمبيعات كعنصر من عناصر المزيج الترويجي الترويج للمرشح  السياسي : •

  .السياسي
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  سة)رالدت اتعریفام ولعار اإلطاول: (األالفصل ا
   

 ،،، خلفية الدراسة  1-1

سياسة وفروعها والتي دبيات الأجنبية بدراسة غم من ثروة المكتبات العربية واألعلى الر
ن التسويق السياسي ما يزال في أال إنتخابية دارة العمليات اإلإتصاالت السياسية وركزت على اإل

حزاب السياسية والتي حتراف في تسويق األنتشار المهنية واإلإل مر نظراًمرحلة التطور المست
ات وعناوين متعددة منها ينتباه كثير من الباحثين في مجالي التسويق والسياسة تحت مسمإلفتت 

(عليان ،  "االدارة السياسية " و"سياسة الصفقات "و"سياسة الترويج السياسي "وغيرها من المسميات
  )12،ص2009

هو فهم كيفية حصول الشركات  وتطبيقياً كاديمياًأات التسويقية ستراتيجيمن اإل الهدفن إ
تتنافس  هذا الهدف قابل للتطبيق على جميع أنواع المنظمات التيووحفاظها على ميزة تنافسية 
هذا التركيز يتناسب بشكل جيد مع التوجه الشامل  لتحديد واستكشاف في سوق تنافسية منفتحة .و

حزاب السياسية "التنظيمات السياسية داء األأعلى  ص الرئيسية التنظيمية التي تؤثرالخصائ
)McCargo, p661,2007(  

االنتقال من التوجه  التسويقي نحو المنتج الى التوجه نحو المستهلك  جعل من ن إ 
 دواتأمما يوفر ،تي الممكن تطبيق مفاهيم التسويق التقليدي على التسويق الشخصي والمؤسسا

هداف وغايات تمكنهم أجل وضع أسواقها من أية تصرف المنظمات فيما يتعلق بفكار حول كيفأو
"السلع  نماط يمكن تسويقها وهيأر هناك عشف ""التسويق الشامل من فهم متطلبات السوق 

Goods- الخدماتcervices- االحداثEvents-والخبرات  التجاربExperiences-شخاص األ
Person's-لمواقع وا ماكناألPlace's- حقوق الملكية Properties - المنظماتOrganization's-

   Idea's-   (kotler& keller, ,p378-379,2012) فكارواأل -Information'sالمعلومات 

والمشتري في عملية  نخراط البائعإمن حيث   التسويقمع التسويق السياسي  يتشابه  
هم المداخل التي أمن يعتبر الذي و Relationship marketing .تبادل " العالقات " تسويق العالقة 

 ""خدمة طويلة االجلبيع حزاب السياسية تحاول ن األبيقها في مجال التسويق السياسي أليمكن تط
ن المستهلكين لديهم صعوبات في فهم أكما ،"  غير ملموس ومعقدفالمنتج " ،متبادلة بين الطرفين
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كد التي أعدم التضافة الى درجة عالية من حالة إ" شامل للخدمةلالمنظور اوتقييم العرض الكلي "
-Scammell,p 718 كون المنتج غير ملموس قبل عملية الشراء المفترضة، تعتري المنتج 

739,1999)(  

ن تطبيق التقنيات التسويقية أمكانات المرشح ،كما إلى تعزيز إفالتسويق الواعي يهدف 
قل تقدير منهجية في التخطيط للحمالت أف يحقق على سو القياسية في الحمالت االنتخابية

 ستخدام األكثر فعالية للموارد المحدودة يعزز اإل ووفعالية في التوجه االنتخابي ،نتخابية اإل
ستجابة أكبر في العملية السياسية إويعزز  والناخبشح المرمعلومات قيمة عن  ضافة الى توفيرإ
)(Kotler& Kotler, pp17-18 ,1999.  

وترى الباحثة أن فعالية وجدوى التسويق السياسي البد من أن  تنمو وتترعرع في ظل 
أرضية خصبة وبنية تحتيه مهيأة ثقافياً وسلوكياً ضمن خطط متكاملة تبدأ من التنشئة السياسية 
تدعمها مناهج تربوية وتعليمية على احترام اسس وقواعد الديموقراطية وتقبل اآلخر وصوالً إلى 

صبح اإلدراك الواعي بممارسة الحق السياسي والوطني على أسس منهجية ومنطقية منهج أن ي
  حياة ونمط سلوك مسلماً  به .

  

  مشكلة الدراسة: 1-2

يتفاوت تأثير الوسائل المتنوعة للترويج التسويقي لمرشحي الحمالت االنتخابية بتفاوت  
اإلعالم وهو يسوق رسائله، يتطلب و.ن الثقافات والفوارق الفردية لجمهور الناخبي،المجتمعات 

هي  دراسة التسويق ف ،بين وسائل اإلعالم والرسالة والمرسل إليهمالمحورية العالقة هذه فهم 
قناعية تساعد في ختالف المقدرة اإلإتسويقي سياسي. ودراسة  محطة أساسية في أي عمل

حين تتكامل األهداف  ويق نجاح التستتكامل عملية وعالمية اإل ستخدام األمثل للرسائلاإل
  "يةوتتناسق مع بعضها البعض. هذا التكامل يجب أن يوضع في عناصر الرسالة اإلعالم

  ."واألثر المتوقع ،كيفية التوجه ،الوسيلةالرسالة،  المرسل ، المرسل إليه،
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نحو الترويج السياسي اتجاهات الناخبين  ف الىالتعر تكمن مشكلة الدراسة في 
جلس التشريعي  الفلسطيني وإنعكاسه في السلوك االنتخابي في محافظتي بيت بحم إلنتخابات الم

   والخليل

  همية الدراسة :أ- 1-3

أصبحت  قد و على جميع جوانب حياة األفراد، وهكذا أيضا التسويقالسياسة  تؤثر
ن إيه فوعل ث والمناقشات نشطة التسويقية نقطة رئيسية للحديالعالقة بين المؤسسة السياسية واأل

  :عدة محاور على النحو االتي  األهمية لهذه الدراسة تكمن في

  

  األهمية السياسية : 1-3-1

التشريعي ختيار قمة الهرم السياسيإهمية في أا يمثل تتناول هذه الدراسة موضوع 
همية هذه الدراسة في كونها تشكل رؤية بمنظور شامل وتنبؤي  أكمن كما ت ، للشعب الفلسطيني

ياتها في االستفادة من ايجاباعد قمة الهرم السياسي التشريعي ناخب الفلسطيني  تسلسلوك ال
  و تحجيم سلبياتها .أوتطوير استراتيجيات لتجنب 

  

  األهمية التسويقية  1-3-2

لمساعدة القائمين على الحمالت  مرجعيطار إلى توفير إالتسوييقية للدراسة همية وتأتي األ
نظراً  الفلسطيني ناخبسب مع تفضيالت الزيج ترويجي يتنافضل مأنتخابية في توظيف اإل

سهم في كفاءة تكاديمية أستدعي بذل جهود مما ي نتخابية الفلسطينيةالتجربة اإلوتنوع  حداثة ل
  .كد التي تسود الساحة الفلسطينية خاصة في ظل حالة عدم التأ،ا نتخابية الحقًالعملية اإل

  

  

  



- 4 - 
 

  االنتخابات المركزية للجنة التطبيقية األهمية  1-3-3

طار إلى كونها بوصلة تساعد لجنة االنتخابات المركزية على تطوير إهمية الدراسة أترجع 
التسويقية ساليب لألديموقراطي فضل توظيف مرن أل انظمة ولوائح انتخابية ""–" قوانين قانوني

يم وتعزيز مفاهيم مكانية توظيف المزيج الترويجي في تدعإضافة الى إ.نتخابيةفي الحمالت اإل
  المشاركة السياسية 

  

  همية للناخب الفسطينياأل 1-3-3

عالمي إ بعاد "سياسي ،تسويقي،نتخابية بمنظور ثالثي األضاءة على العملية اإلإتعد هذه الدراسة 
  للعملية االنتخابية .في فهمه  شموليةنظرة تطوير " تساعد الناخب على 

  

   األهمية األكاديمية 1-3-4

ثر المزيج الترويجي على السلوك أود دراسات محلية في حدود علم الباحث تدرس عدم وج 
لرأيه الداعمة ل لتقييم األبعاد والعواموجهة نظر الناخب الفرد السياسي للناخب الفسطيني من 

   .لمكتبة الفلسطينية والعربيةل ضافة متواضعةإ  تعدكما الشخصي 

  

  هداف الدراسة :أ :  4-1

إتجاھات الناخبین نحو الترویج السیاسي ( إلىالتعرف  ى الكهدف رئيسي ة الدراسهذه تهدف 
إلنتخابات المجلس التشریعي  الفلسطیني وإنعكاسھ في السلوك االنتخابي في محافظتي بیت بحم 

  :من خالل فحص المتغيرات التالية  )والخلیل 

 .ينتخاباإلالسلوك   السياسي وإنعكاسها في عالناإل إتجاهات الناخبين نحوالتعرف على -1

السلوك  السياسية وإنعكاسها في برامج العالقات العامة  إتجاهات الناخبين نحوالتعرف على -2
  . ينتخاباإل
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السلوك  وإنعكاسها في الترويج للمرشح السياسي إتجاهات الناخبين نحو التعرف على-3
  .ينتخاباإل

السلوك  السياسي وإنعكاسها في قديم الشخصي الت لى إتجاهات الناخبين نحوالتعرف ع-4
 . ينتخاباإل

  .ينتخابالسلوك اإل وإنعكاسها في السياسية ايةعالد إتجاهات الناخبين نحوالتعرف على -5

 

  الدراسة :  سئلة أ 1-5

ترتكز جهود االنشطة التسويقة التي يقوم بها رجال التسويق على حث المستهلكين 
هداف المنظمة التي أقناعي يحقق إسلوب أدمة لهم بوتشجيعهم على تبني السلع والخدمات المق

ن هذه الدراسة تجيب على السؤال إدوات الترويج المختلفة وعليه فأتسعى لتحقيقها من خالل 
  :الرئيسي التالي 

ما إتجاھات الناخبین نحو الترویج السیاسي إلنتخابات المجلس التشریعي  الفلسطیني و ماھي "
  ؟" بي في محافظتي بیت بحم والخلیل إنعكاسھ في السلوك االنتخا

  : سئلة على النحو التاليمجموعة من  األخالل  جابة على هذا السؤال من وتمت اإل
 ؟وك االنتخابي لالس وما إنعكاسها في السياسي عالن اإل الناخبين  نحو  ي إتجاهاتهما 
 ؟نتخابي السلوك اإل في وما إنعكاسهاالعالقات العامة  برامج  الناخبين  نحو هي إتجاهاتما 
 ؟نتخابي  سلوكال في وما إنعكاسها الترويج للمرشح السياسي الناخبين  نحو هي إتجاهاتما 
 االنتخابي ؟سلوك ال في وما إنعكاسها السياسي الشخصي التقديم  الناخبين  نحو هي إتجاهاتما  
سلوك ال في إنعكاسهاوما  وما  السياسيةالدعاية اإلنتخابية  الناخبين  نحو إتجاهات هيما 

  االنتخابي ؟
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   الدراسة  ومحددات  حدود  1-6
  
  :الحدود المكانية  1-6-1

 جنوب راضي السلطة الفلسطينية فيأعينة من الناخبين ضمن "هذه الدراسة على  تجري
حكام قانون أانطبقت عليهم  و فاكثر اعشر عام مانيةتموا ثأممن  الضفة الغربية

 .ني نتخابات الفلسطياإل
 

  :  لحدود الزمانيةا 1-6-2
 .2013يار أوشهر 2012كتوبر أ شهر فيفيذ هذه الدراسة تم تن

  
  الحدود الموضوعية : 1-6-3
دراسة إتجاھات الناخبین نحو الترویج السیاسي إلنتخابات  على هذه الدراسة قتصرتإ

یت بحم المجلس التشریعي  الفلسطیني وإنعكاسھ في السلوك االنتخابي في محافظتي ب
  .والخلیل 

 
  :محددات الدراسة  1-6-4
بسـبب كبـر حجـم العينـة       محافظتي   بيت لحم والخليـل قتصرت الدراسة على إ -

  .  وصعوبة  التواصل مع قطاع غزة
ثر المزيج الترويجي على سلوك ألدراسة صعوبة المقارنة مع دراسات محلية أخرى  -

  ات ·ـهذه الدراسل وذلك لعدم توفر مثالناخب  
  
  
  : متغيرات الدراسةنموذج و 1-7

ء رسم شاءإنل على توضيح العالقة بين المتغيرات المدروسة من خالحثة البالت عم
  ).1-1ل(الشكأنظر ه الدراسة العالقة بين المتغيرات الدراسية في هذل توضيحي يمث
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  اسة).نموذج ومتغيرات الدر1-1ل(شك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 المتغیر المستقل

  

 المتغیر التابع

  عناصر المزیج الترویجي السیاسي 

  اإلعالن السیاسي

  العالقات العامة السیاسیة

  الشخصي السیاسيالتقدیم 

  الترویج للمرشح السیاسي

  الدعایة اإلنتخابیة السیاسیة

 

  

اتجاھات الناخبین وانعكاسھا في 
  السلوك اإلنتخابي

  إلنتخابات المجلس التشریعي  

 الفلسطیني 
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  (االطار النظري )لثاني الفصل ا
  

  التسويق السياسي  :المبحث االول   2-1

   التسویق السیاسي تسویق خدماتي  2-1-1

نتخابـات كسـوق   ستخدام اإلونلجأ إل " خدمةننا  ندرس تسويق" إعند دراسة التسويق السياسي ف
 O'Shaughnessyين في هذا "السوق( والمقترعين  كمشتر ،واالحزاب السياسية باعتبارها شركات،

,p1047, 2001(   

ل ائفصالو أب احزألا ييقدم خدمات مرشح التسويق السياسي  عتقد أنأنني إوكباحثة ف
كما  ،الخدمات صعبة التقييم على عكس المنتجات الملموسة والتي يسهل تقييمهاة  كون سياسيال
لخدمات دون التمييز بين بعض الفروقات نواع اأنه من الصعب تعميم السمات نفسها على جميع أ

على النحو  (Rudelius, p312,2009)يمكن التمييز بين الخدمات وفق عامل االعتمادية وهنا 
  اآلتي

o جهزة خدمات تعتمد على األEquipment  Based   كالصراف االلي  

o فراد خدمات تعتمد على األPeople Based  خدمات التدقيق المحاسبيك  

فراد من حيث قدرة المنتج راه خدمة معتمدة على األأنني إويق السياسي فوفي مجال التس
وفي  ،الساحة السياسية )على تلبية رغبات ومتطلبات و الحزب السياسي أالمرشح (السياسي 

فراد مهرة محترفين في التسويق وعلى أسبيل ذلك فهو يوظف عملية تسويقية شاملة معتمدة على 
  لفاز والراديو وغيرها من وسائط الترويج .دوات ترويجية كالتأجهزة وأ

  

   السياسي التسويق مفهوم: 2-1-2

ن التسويق السياسي يغطي كل ما يتعلق بالحزب أ)  (Harrop,1990, P277يرى هاروب 
ة واإلعالنات، والبرامج السياسية الحزبية والخطب سوق االنتخابية و ليس فقط السياسفي ال

  االنتخابية.
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نتخابية، ) فيرى التسويق السياسي والحمالت اإل Kavanagh,1996 p.60ما كافانا (أ
ستراتيجيات واألدوات الالزمة لتتبع ودراسة الرأي العام قبل وأثناء عتبارها مجموعة من اإلإب

  .نتخابية، وتطوير االتصاالت والحملة من أجل تقييم أثرها الحملة اإل

بحاث ستخدام حزب المرشح  ألإنه أ) ب(Wring, 1996, p, 653في حين يعرفه رينغ 
نتاج وترويج وعرض منافس والتي سوف تساعد على تحقيق األهداف الرأي والتحليل البيئي إل

  .التنظيمية للحزب وتلبية وارضاء مجموعة من الناخبين  مقابل الحصول على أصواتهم

تم ن التسويق السياسي يهألى إ) (Lock& Harris, 1996, P21 شار لوك وهاريز أوقد 
  عالم ومصادر التمويل المحتملة .عضاء الحزب ووسائل اإلأبالتواصل مع 

و عرض األحزاب ) أن استخدام التسويق ه (O'Cass , pp. 45-61,1996وكاس أويرى 
حتياجاتهم المتنوعة من خالل تحليل السوق إعلى معالجة مخاوف الناخبين والسياسية لقدرتها 

ن الهدف الرئيسي من التسويق نتخابية أللحمالت السياسية واإلوالتخطيط والتنفيذ والرقابة على ا
 رضاءإكثر واأل،تخاذ القرارات األكثر مالءمة إالسياسي تمكين األحزاب السياسية والناخبين من 

يتم عندما يدلي  الناخبون بأصواتهم تتم صفقة   Exchange Model وتلبية من خالل نموذج تبادلي
صوات يقدم  الحزب والمرشح  أفضل السياسات وافضل حكومة  وفي مقابل حصولهم على األ

ن تطبق مفاهيم التسويق على العملية السياسية والتي تعنى أ وبهذه الطريقة يمكن بعد االنتخابات.
لهذه العملية  ".او جدوى "منفعةCreation Valueوخلق قيم  Stimulate، وتحفيز  Createيجاد إب

  التبادلية .

نه  نظرا للتوسع السريع والتنوع في أ  (Scammell, 1999, p 718-739)سكامل  وترى
 نه ال يوجد حتى اآلن توافق في اآلراء حول تعريف التسويق السياسي.إميدان التسويق السياسي ف

فقد ساهم التسويق السياسي مع التاريخ في تفسير سلوك القادة السياسين,  "سكامل " وفي رأيها
تصاالت كما أسهم مع اإل ،ياسية في الرغبة في فهم العملية السياسيةكما أسهم مع العلوم الس

  . قناع السياسية في  فن اإل

مجموعة من األنشطة  على أنهالتسويق السياسي  )13ص2004بو قحف ،أ(في حين عرف 
التي تستهدف تعظيم و تنظيم عدد المؤيدين لمرشح سياسي أو لحزب معين أو برنامج أو فكرة 
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أو أي  تصال الجماهيريستخدام كافة وسائل اإلإالجماهيري بوذلك الدعم المادي  معينة بما في
 .وسائل أخرى ضرورية

نشطة التسويقية من العمليات واأل لمتكام مزيج أن التسويق السياسي  تعتقد الباحثةو
عالمية والسياسية الهادفة لتعظيم الوالء للمنتج السياسي في كل مرحلة من دورة واإل

  .نتج السياسيحياة الم

 

  :فوائد التسويق السياسي : 2-1-3

   :برزهاأسهامات متعدده كان من إ نتخابيةسويق لميدان السياسة والحمالت اإلقدم مدخل الت

جيدة في مجال دراسة الحمالت صنيفات مفردات وتمن تقديم التسويق السياسي  تمكن-1
 .)(Scammell, 1995,p740 االنتخابية

حسن كما نتخابي والتقنيات التسويقية سي  وجهة نظر جديدة لفهم التغيير اإلالتسويق السيا دمق-2
 .Harrop,1990,p-291 )تصال السياسي  ( نوعية اإل

 ,Harrop).نتخابيةساعد التسويق السياسي  في تقييم  صورة الحزب ودوره في  خياراته اإل-3
1990, p291(. 

من خالل نظريات العلوم  كن الوصول إليهاال يم نقاط قوة مميزة هر التسويق السياسي أظ-4
 .ي العام رأستطالعات الإاسات السوق وركد  (O’Shaughnessy,2001,p1047)السياسية

-Lees, 2001, p. 1074) ساعد التسويق السياسي في تفسير سلوك الحزب وتوقع عواقبه  -5
1084, ,a.(  

 نهأكما  نتخابية وإدارتها.حمالت اإلستراتيجية الإساعد التسويق السياسي على  التركيز على -6
 .Butler) الهيئة القائمة على الحمالت االنتخابية من  "المعرفة والتسويق والخبرة التقنية. نكم

and Collins, 1999, p. 55, .(  

الناخبين إلى األحزاب لتسويق السياسي "كمية ونوعية" تدفق المعلومات من حسن ا-7
  .,Scammell, 1995,p230) (حتياجات الناخبينستجابة إلإسية وأكثر حساه مما جعلوالمرشحين 
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  "Functions of Political Marketing وظائف التسویق السیاسي 2-1-4
  

 ,Sudha &Venu )تتضمن ما يلي: ناجحٍ سياسيٍ ثمانية وظائف عامة لتسويق يمكن التمييز بين

2008 p3,.(  
  

يديولوجية أ، أو  و صورة للمرشحأ- حكومة جيدةوعد بك: Product Function نتاجوظيفة اإل-1
  او سياسات خارجية محددة.  معينة

تشير إلى توافر الشروط المتعلقة بالعرض و والتي : Distribution Function وظيفة التوزيع-2
  :وظيفتين رئيسيتين هذه الوظيفة الى  فرعتت و تبادل الشريك

ساسية مع الناخبين والتي األة تبادل الشراكة ي عمليأنتخابية وظيفة ايصال الحملة اإل-أ  
لوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة حول المنتج السياسي. و نشر اتتضمن إمكانية 

  .المعلومات المتعلقة بسياسات الحزب والبرامج الحيوية
وضع المرشحين في القنوات الصحيحة، والتأكد من أن وظيفة ايصال العرض أي و -ب

  .يع تناسب فكر الحزب التوزقنوات  
  

:والتي تشير الى بيع المنتجات التي تحقق فعالية من حيث التكلفة  وظيفة مقارنة التكاليف-3
بالمقارنة مع غيرها من المنتجات في السوق و في التسويق السياسي، فان دالة التكاليف تشير 

راتيجيات حمالت انتخابية إلى إدارة الحواجز" المواقف والسلوك من قبل  الناخبين من خالل (است
وعليه فانه يجب ان يحصل  الناخب على كافة المعلومات المتعلقة بالمنتج  مدروسة و محسوبة)

  دون انفاق المال 
  

: وظيفة إعالم شريك التبادل االساسي " الناخب Communication Function وظيفة االتصاالت-4
 As theلى أنها "قلب التسويق السياسي." بالعروض ومدى توافرها. وغالبا ما ينظراليها  ع

Heart of Political Marketing.  
 "  
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الوظيفة "  تعتقد الباحثة بأنهاوالتي News Management Function  دارةخبار اإلأوظيفة -5
عالمية تستهدف الشركاء ن الوظيفة اإلأال إتصال بوظيفة اإل ا وثيقاًرتباطًإ"وترتبط  االعالمية
" عالموسائل اإلو الوسطاء  والذين تشكل فيهم "إ( Secondary Exchange Partnersالثانويين 

  وبعبارة أخرى فهي تمثل  إدارة الدعاية للمرشح والحزب. هم)ألا الجزء
  
التميز في عملية جمع التمويل في المجال  يعد. Fund Raising Functionموال وظيفة جمع األ-6

لى حد بعيد على التبرعات و رسوم إسياسية تعتمد حزاب الن األالسياسي بحاجة للدراسة أل
  العضوية للحزب .

  
:هذه Parallel Campaign Management Function  وظيفة ادارة الحمالت االنتخابية بالتوازي-7

نتخابية لحزب سياسي مع تلك الوظيفة تمثل متطلبات المشاركة في تنسيق أنشطة إدارة الحملة اإل
ستخدام المنسق و الفعال ن اإلأل " المؤسسات المؤيدة والداعمةب " للحز المنظمات الموازية

  .ستخدام  موارد الحملة االنتخابية إفي  لألنشطة اإلدارية يسمح بمزيد من الكفاءة
  
. والتي تعنى Internal Cohesion Management Functions دارة الترابط الداخليإوظيفة -8

نشطة الحزب أعضاء الحزب الواحد والتوافق بين أت بين و التالحم الداخلي للعالقاأبالتماسك 
 Internalستقرار الداخلي يجاد اإلإل The Spoken Personsالمتعددة وتصريحات ناطقي الحزب 

Stability  وتشكيل موثوقية الحزب وصورته الخارجيةOutside Image .  
  

  المزيج التسويقي السياسي : 2-1-5
  
متغيرات التسويقية التي يمكن السيطرة عليها والتي تقوم لمزيج التسويقي "مجموعة الا

   ) Kotler, .2004,p15( الستجابة التي ترغب فيها لمقابلة رغبات السوقاالمنظمة بمزجها لتقديم 
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  المزيج التسويقي والمزيج الترويجي1-2شكل رقم 
  

   

  ص1999،246ق ، یوتسلت ااتیجیراسترون ، اخر وآبشیق : لعالار : المصد

  

دوات نشطة التسويقية من خالل مـزيج مـن األ  مجموعة متعددة من األ  Mc'Carthyوقد صنف 
–التوزيـع   –السعر –لمنتج وهي "ا 4P'sطلق عليه أفيما  Marketing Mix Tool'sالتسويقية 

 ،ا بطبيعـة العمليـة السياسـية   خاص ا تسويقياًن التسويق السياسي يضم مزيجإكذلك ف"  الترويج
 : )2009(عليان ، ر المزيج التسويقي السياسي من وتتكون عناص

  "Productالمنتج السياسي "المرشح السياسي "-1
 "Priceالتسعير السياسي "مجاالت التكاليف والعوائد "-2
  "Placeالتوزيع السياسي "االنتشار الجغرافي "-3
  ""Promotionالترويج السياسي -4    
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  الترویج السیاسي""المبحث الثاني 
  تعريف الترويج السياسي 2-2-1

يتوقف  وقـمستوى أدائها ونجاحها في الس ن تطور المنظمة وتحسينأبل أصبح من الممكن القو
ات إلى ـدمات ومعلومـما ترغب به من منتجات وخل إيصاعلى إلى حد كبير على قدراتها

ا ـن خاللهـم ـلفقد عد النشاط الترويجي النافذة التي تط هوعلي ا،األطراف المستفيدة منه
ات ـورات والمنتجـار والتصـوعرض مختلف األفك مع البيئة المحيطة بهال ة للتفاعالمؤسس

ة ـي ذهنيـفل وخلق التأثير األفض، بأسلوب مناسب يتفق مع سعيها لمواجهة منافسة اآلخرين
  )9ص  ،2005ي ،(البكر. المشترين أو أفراد المجتمع عامة

ذا ـوتكمن أهمية ه، دارة التسويقإالتي تقع على عاتق  اإلدارة الضروريةل لترويج من مسائفا
اط ـفي كثير من الحاالت القوة الدافعة للنشل العنصر المهم من عناصر التسويق في كونه يمث

ة ـالنظر ألهميـوب، ا في تصريف بعض السلع والخدماتاألكثر حسمًل والعام، التسويقي 
نظمات تساوي بين مفهوم التسويق ن هناك مإف، رويج في عملية تصريف المنتجاتدورالت
هذا ل وعلى الرغم من خطأ مث، سهوم الترويج وتنظر إلى الترويج على أنة التسويق نفـومفه

ن محاولة وضع الترويج على قدم المساواة مع التسويق يشير إلى األهمية البالغة التي إف ،نطباعإا
عمليات ويج هوفالتر  ) 1،ص٢٠٠٦،  الصميدعي وآخرون(توليها بعض المنظمات للنشاط الترويجي 

ستخداماته إه وفاتـالمنتج ومواصـالحاليين والمرتقبين بهدف تعريفهم ب بالعمالء التي تتمل تصاإ
  .)2001حسن،( ستخدام المنتجإو راءوحثهم وإقناعهم بش

 إقناعيل وينطوي على عملية اتصا، يتم ضمن إطار أي جهد تسويقي نشاط والترويج     
)Kotler,2003(  

تهلكين ـحث المسل جأالتسويق من ل ة التي يقوم بها رججهود األنشطة التسويقينه كما أ
بأسلوب إقناعي جذاب يحقق أهداف ، جيعهم على تبني السلع أو الخدمات المقدمة إليهمـوتش

  )2008خرون  ،آو(عزام أدوات الترويج المختلفة ل ي تسعي إلى تحقيقها من خالـالمنظمة الت

السياسي عملية مستمرة لتأمين المعلومات والحشد الجماهيري  الترويجأن  تعتقد الباحثةو
عالمية المتاحة ئل اإلستخدام كافة البداإمنتج السياسي وجمهور الناخبين ،ببالتوازي بين ال
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نتخابية على وجه خاص وتحقيق نتخابية، بهدف كسب الحملة اإلنسبها للبيئة اإلأوالتركيز على 
  .طول فترة ممكنة من  مراحل دورة حياة المنتج السياسي وجه العموم أل لهيمنة الشعبية علىا

  

    -السياسي :الهدف من الترويج  2-2-2

:( معال و ساليب الترويج منها أستخدام إمكن تحقيقها بهداف التي يهناك مجموعة من األ
  .)٢٠٠٣،توفيق

ن المنتجات ـات عـمعلومن الـما هو جديد ومفيد لهم مل مداد الجمهور الحالي والمرتقب بكإ
مواجهة المنافسة و نتباههم لها والتفكير بتجربتها. إبها المؤسسة ولفت ل ت التي تتعاموالخدما

التذكير المستمر ضافة الى  إ ،لعلى حصة سوقية أفضل القائمة في السوق والسعي للحصو
الجمهور  تها لدى صورة موجبة عن الشركة ومنتجا لبناءالجمهورل ج وعدم نسيانه من قببالمنتَ
على تغيير االتجاهات واآلراء واألنماط ل العمو  والئهم لمنتجها أوالعالمة التي تحملها ةوزياد

ة ـيجابيإ أراء سلوكية تجاهات وإي األسواق المستهدفة إلى ـفللجمهور  لبية ـالسلوكية الس
  .وتمييزه  عن منافسيه حالمطروج  المنتَو ـنح

  

  -: السياسي يار المزيج الترويجيختإالمؤثرة في ل العوام 2-2-3

نه العنصر التسويقي الرئيسي الذي يجري ألى الترويج السياسي على إيتم النظر     
رائهم وحثهم على التصويت آثير على الجمهور وعلى الناخبين وأستخدامه بفاعلية عالية للتإ

ن نجاح المرشح في إلصالح المرشح السياسي المقصود "او المنظمة السياسية المعنية " ولذلك ف
ا ستخدامإستراتيجية الترويج السياسي إستخدام إا على ساسيأ عتماداًإيعتمد  صوات لهاحشد األ

سلوب هذا التحرك ,وطريقة أهم عوامل الترويج السياسي توقيت التحرك وأا ومن ومؤثر فاعالً
ي العام أمطلوبة في الرثيرات الكافية والأحداث التإعداد له بالصورة الفاعلة القادرة على اإل

  .Rankin,:pp775,2007)(والجمهور والناخبين المحتملين بصورة خاصة 
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  " السیاسي المزیج الترویجي "المبحث الثالث   3- 2

  السياسيعناصر المزيج الترويجي  2-3-1

مجموعة من المكونات التي تتفاعل وتتكامل   الترويجي ) المزيج2001، 43صبو رحمة ،أيرى (
وتتكون عناصر تحقيق األهداف الترويجية للمنظمة في إطار الفلسفة التسويقية السائدة .معاً ل

  الشبكة الترويجية من العناصر االتية أنظر شكل رقم 

  2-2شكل رقم 

  عناصر الشبكة الترويجية 

  

االردن –عة االولى ، عمان ابو رحمة : مروان وآخرون ، تسويق الخدمات السياحية ،دار البركة للنشر والتوزيع ، الطبالمصدر:

  38،ص 2001،

دوات والوسائل جي السياسي  تشكيلة مختارة من األالمزيج التروي تعتقد الباحثة أن و
و الحزب السياسي  بافضل أيصال الرسالة الترويجية للمرشح عالمية المتاحة والمستخدمة إلاإل

خر ومن شكيلة من منتج سياسي آللف هذه التالجهد " وقد تخت–الوقت –النتائج من حيث "التكلفة 
وتتكون  اًا وخارجيبالمنتج السياسي  داخلي خرى بحسب العوامل البيئية المحيطةساحة سياسية أل

عناصر الشبكة الترويجية السياسية من االعالن السياسي ، العالقات العامة السياسية ،الترويج 
) والذي أجري 1 -2ظر جدول رقم (أن.،الدعاية السياسية للمرشح السياسي ،االتصال الشخصي 

  فيه كباحثة مقارنة بين عناصر المزيج الترويجي و عناصرالمزيج الترويجي السياسي . 
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  مقارنة بين عناصر المزيج الترويجي والمزيج الترويجي السياسي ) 1-2جدول (

  عناصر المزيج الترويجي  السياسي  عناصر المزيج الترويجي

  اإلعالن السياسي  اإلعالن

  العالقات العامة السياسية  العالقات العامة

  التقديم الشخصي السياسي  البيع الشخصي

  الترويج للمرشح السياسي  ترويج المبيعات

  الدعاية االنتخابية  السياسية  الدعاية

  

  عالن السياسياٍإل 2-3-2

أدائها  كذلك في، والصورل شكاألظهور األنشطة اإلعالنية المختلفة اتزايدت أهمية اإلعالن مع  
ختيار إلي اـوهذا بدورة ترك األثر ف، ناسبفي كيفية نشر اإلعالنات وإيصالها في الوقت الم

ى أن يكون اإلعالن متسما بالمصداقية حتى يمكن أن يعطي أثرة ـا إلـوهذا ما دع، األنسب
    ).٢٣٠ص ،  ٢٠٠٢، ( عبد الجبارل.على نحو فاعل لدى العمي

  السياسي :تعريف اإلعالن  2-3-2-1 

يصال البيانات والمعلومات إافسة من التقنيات التي تهدف الى مجموعة متن عالن السياسياال 
الترويجية تؤثر بصورة داة وهذه األ لى الجمهور والناخبين المحتملين ،إفكار والمشاعر واأل

حداث تغييرات إملين ومعتقداتهم بصورة تؤدي الى راء الجمهور والناخبين المحتآجوهرية في 
ستعداد يجاد حالة من اإلإلى إو المنظمة السياسية مما يؤدي ألصالح المرشح السياسي  يجابيةإ

ختيارات إو المنظمة السياسية فيؤثر على أالسياسي  المسبق للموافقة على طروحات المرشح
  .) (Baines, Harris& Lewisp"6",2002 الفرد السياسية بشكل مقصود ومحدد بصورة مسبقة
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مع العمل على  خدام الدائم للوسائل التقنية المرتكزة على مالحظات دقيقة ،ستلى اإلإ"اللجوء 
راء الجمهور والناخبين المحتملين للحصول على السلوكيات المطلوبة للجمهور آحداث تغيير في إ

  .)(O'Cass, ,p1003,2000والناخبين المحتملين في المدى الطويل 

  :على النحو االتي  عالن السياسيالضرورات لإل مجموعة من )2002،( الصميدعي و العالق ،يورد

يديولوجية التي تتبناها :وهنا يتم توضيح صريح ودقيق لأل یدیولوجیة السیاسیةاأل-أ
بعاد الغموض والتشكيك من قبل إالمنظمة السياسية ومرشحيها بهدف وتدعو لها 
  المنافسين .

  
المشكالت التي تتعلق  طة لحل: والتي يجب ان تبقى بسي المنھجیة االتصالیة  -ب

جل أتصاالت من ن تستوعب التقنيات الحديثة في اإلأي العام وهذه البساطة يجب أبالر
نتقاء إنه يجب إخر فآومن جانب  ثير فيهم ،أي العام ومن ثم التأل بالرهتمام الفاعبناء اإل

عادة هيكلة هذه إنية بدرجة عالية من الحرص ويجب عالستراتيجية اإلمكونات اإل
  ليها الجماهير.إونات في ضوء التطلعات التي تهدف لمكا
   
  

  ن أنواع اإلعال 2-3-2-2

حزاب األهناك العديد من الوسائل االعالنية التي يمكن توظيفها في التسويق السياسي للمرشحين و
  6-2السياسية  انظر شكل رقم 
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)انواع االعالن 3-2شكل رقم (

  
- 2006، 202البكري،ص -146،2006لعالق ص  الصميدعي وا-429،2002المؤذن،ص(-المصدر :

Bamish&Ashford,pp109,2007   (  

  

  السياسية العالقات العامة 2-3-3

  

ـل عموأهمية متزايدة في السنوات األخيرة في  كبيراً أخذت العالقات العامة دوراً
، اطـذا النشـعتمدت استخدام هإزداد عدد المنظمات التي إواضح. وقد ل ات وبشكـالمنظم

تصاالت المنظمة إيمكن أن تلعب دور كبير وحيوي في ون العالقات العامة ـك لكـذل
 الصناعة أو خارجها.ل المنظمات العاملة في مجال ة وبعالقاتها مع مجمـة والداخليـالخارجي

أنها ل بل، األعمال معين من مجال على مجا ذه الوظيفة لم تعد حكراًـه أنفضال عن 
(البكري والخاصة وبمختلف أشكالها وتنظيماتها. ات العامة ـي المنظمـتخدم فـتس
  ) 283ص،2006،
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  -:السياسية  تعريف العالقات العامة 1- 2-3-3

و أهتمام  فعلي إو أ ثيرأنه مجموعة من الناس لها تأعلى Publicيعرف الجمهور العام 
موعة مج) فهي PRما العالقات العامة (أهدافها."أنجاز وتحقيق إمحتمل على قدرة المنظمة على 

 ,Kotler & keller واحد منتجاتها.(أو حماية صورة المنظمة أمن البرامج الهادفة لترويج 
pp(549),2012(  

ل الجهود التخطيطية والتشاور الفعاعلى أنها  ( Beamish, And Ashford, pp117, 2007 )اويعرفه
  إلسناد وتوضيح الفهم المشترك بين المنظمة وجمهورها  .

ل جتماعي في تحليإهي فن وعلم (Pettitt, , And Brassingtun P373, 2005 )وعند 
العليا والتنفيذ والتخطيط للبرامج  اـدارتهإلنتائج وتقديم المشورة للمنظمة والتوجهات والتنبؤ با
  به.تخدم المنظمة وجمهورها المنتفع التي من شأنها أن 

المقصودة والمستمرة جميع الجهود  تعتقد الباحثة أن العالقات العامة السياسيةو
ستثمار  الوسائل الفعالة إي العام وتوظيف نتائجه في ألمخططة الهادفة لقياس وتحليل الروا

نصار أوالمحتملين ومن ثم تحويلهم الى  وكسب ود الناخبين الحاليين العام للتأثير في الرأي 
  للمنتج السياسي 

بالنضج وتكامل الشخصية  عتماد رجال العالقات العامة الذين يتميزونإوعادة يتم 
بتكار والتجديد والقدرة تصاف بالذكاء والقدرة على اإللى اإلإضافة إ، جتماعياًإو وعقلياً جسمياً

لوب سأوالقدرة على التعامل مع الناس ب على التفكير المنطقي المنظم وضبط النفس والتفاؤل
مانة والعدالة لصدق واألدب واللياقة واللباقة وااأل إضافة الىمنطقي ديموقراطي تعاوني 

  .)2004( الصحن و عباس ، النظام وحسن المظهر والخلق القويمووالموضوعية 

ن تستجيب أيجب  كما ،نتخابيةعالم في تحقيق فاعلية الحمالت اإلف اإليظويجب ت
ا وحضور نتشاراًإكثر أعالم نماط التقارير فاإلأعالم المحددة ونظمة اإلدوات الترويج السياسي ألأ
ي سوق أكثر من أسية وهو حاضر في السوق السياسية نتخابية السياي السياسة والحمالت اإلف

نها قنوات حاسمة أعالم السياسي كما همية لإلأكثر خرى ، وهي بوضوح القنوات األأ خدمية
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يعمل على تعقيد الديناميكيات م العب مه يعدالذهنية السياسية العامة كما  بالنسبة للصورة
  .)(Baines,Phill & Lewis,pp 8,2002 للميدان السياسيالمتغيرة 

عامة تتمتع بمجموعة من الخصائص ن العالقات الأ )285، ص،2006 ،(البكري يؤكد 
العفوي ل اس العمـوليس على أسنشاط قائم على أساس التشاور والتخطيط واإلسناد عتبارها إب

تصاالت بين المنظمة وجمهورها إلفي ال تحقق فهم مشترك ومتبادها  نأكما ،  حتماليةإلو ا
التي تقوم بها العالقات العامة  تصاالتإلاوتتميز   ، و اتجاهينذام وبالتالي فهي نشاط ـالع
ل ئحه دون تفضيأنها موجهة لقطاعات المجتمع عامة وشراكما   جود هدف تسعى إلى تحقيقهبو

جزء إداري مهم فهي  لهم تثناء الخصوصية المحددة في البرنامج الموجة ـسإنهم بـأو تمييز بي
عزيز دور المنظمة في إلى توجه فلسفي قائم على تيستند التنظيمي ألي منظمة ل ضمن الهيك
  اه حاجات ومتطلبات المجتمع.ـجتماعية تجإلمسؤوليتها ا

عالقة وثيقة مع المنظمات جموعة من الوظائف كتنمية متقوم العالقات العامة ب
دمات ـحتياجات المجتمع من الخإمع المعلومات الدورية عن جوجتمع والجماهير المختلفة في الم

إعداد ونشر المعلومات عن المنظمة عن لى  إضافة إبة للمنظمة الخدمية ـه بالنسـظاتومالح
كما  تها،لمنتجال خلق قبوو  ، حفية والمقابالت الشخصيةـوالدعاية الص، طريق التقارير السنوية

والمحافظة على  والمكاتب الحكومية، مع المشرعين جيدة ء والمحافظة على عالقاتنها تقوم ببناأ
 وتطوير أخبار ذات تصميمتقوم دوائر العالقات العامة ب ، كما عالقات مع المجتمع المحلي

 نتباه لشخص أو منتج أو خدمة.إلذب اـجـل جأن ـمل تصاإلال لتمريرها عبر وسائ مغزى
دارة العليا في المنظمة لتبني برامج وتحجيم قات  العامة  هي التي تستشير اإلفضل دوائر العالأف

ن وظائف إوبالتالي ف )300.ص٢٠٠٥،  سماره (و الشعبية السلبية للمنظمة أستفسارات وتقليل اإل
تصاالت ات الصحفية ، عالقات االنتاج، اإلالعالقات العامة تتلخص في خمسة وظائف هي العالق

  .)(Kotler & Keller,pp549,2006  ستشاراتالحشد، اإل -المنظمية
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  السياسية  المستخدمة في العالقات العامةل الوسائ 2- 2-3-3

جمالها في الشكل رقم إيمكن السياسية  عامة المستخدمة في العالقات الل الوسائهناك العديد من  
 )2-7(    

  -تصاالت الشخصية:إل:ا والًأ

مقابلة بين طاقم جراء إاسية هي  ذلك النشاط الذي يتضمن تصاالت الشخصية السياإل
هور والناخبين و المنظمة السياسية من جهة وبين الجمأالتسويق السياسي للمرشح السياسي 

تصال الشخصية هو التعريف ساسي لعملية اإلخرى ويكون الغرض األأالمحتملين من جهة 
 تصال الشخصيويتميز اإل قناع الجمهور والناخبين المحتملين به،إولة بالمنتج السياسي ومحا

مات السكانية عن المرشح السياسي مكانية تزويد الجمهور والناخبين المحتملين بالبيانات والمعلوإب
ستعداد إالناخبين المحتملين الذين لديهم و المنظمة السياسية والرد على استفساراته ويمكن معرفة أ

الشخصية  لةعن طريق المقابوة السياسية وتركيز الجهود عليهم و المنظمأمرشح للتصويت لل
تخاذ إفي  مهماً هتمام وهنا يلعب العامل الشخصي دوراًن باإلون المحتملويشعر الجمهور والناخب

  .)(Bishop, pp609,1996قرار التصويت 

عن  فضالًل، ذات تأثير كبير ومباشر في عملية االتصاتصاالت الشخصية  اإلتعتبر
تم ـا يـأو مستوى االستجابة لم لتجاهين يمكن من خاللها قياس رد الفعإيلة ذات ـا وسـكونه

التسويق السياسي يلجأ الى  أن الإستبيانات الموجهة إلا ومنها عرضة من أفكار أو توجهات.
ير علمية لتوجيه الناخبين نحو ستبيانات غإستخدم تحيث   Push Pollsمريكي يسمى أتكتيك 

ذه النتائج على الجمهور نشر هجابة بطريقه معينة للحصول على نتائج خاطئة بشكل متعمد ثم اإل
ستبيانات القمعية التي تشوه ستبيانات الموجهه هي اإلنواع اإلأسوأ أي العام ، وأثير على الرأللت

ييد له بحيث يجري تزويد الناخبين أن خالل هدف واضح وهو خفض حجم التصورة المرشح م
هذا بيهم أن رويهي حول مرشح ما ثم سؤالهم عو ذات طابع تشأمعلومات خاطئة ببيانات و
 سيين في حقل التسويق السياسي علىجماع بين المستشارين السياإنه اليوجد أال إالمرشح 

ستخدم في كثير من الحمالت أنه أنتخابية غير ستبيانات في الحمالت اإلستخدام هذا النوع من اإلإ
  .)(Bowler&Ken pp173,1996مريكية وكندا واليات المتحدة األنتخابية في الاإل
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تصال ستخدام الهاتف ومراكز اإلإفيقصد به Telemarketing  التسويق عبر الهاتفا مأ
ستفسارات إجابة على ائن الحاليين وتقديم الخدمات واإللجذب الناخبين المحتملين والبيع للزب

 تصال الهاتفي علىاإلحزاب السياسية وتمارس األ )Kotler& keller,p501,2012( جمهور المنظمة
تصاالت للناخبين تصال خاصة وتوجيه اإلإستئجار مراكز إت والمحمول من خالل نوعيه الثاب

شار نتبعد اإل كثر شيوعاًأ تصال الهاتفيصبح اإلأوقد  ،قبل مدة مناسبة من موعد االنتخابات
داة ترويجية فاعلة أقنية الرسائل القصيرة كستخدام تإلى إضافة الكبير للهواتف الخليوية باإل

)Bowler&Ken p173,1996( ن الطبيعة التطفلية والفضولية لهذه الوسيلة الترويجية  دفع أال إ
نشاء حملة وطنية بعنوان  إل 2003مريكية عام فيدرالية في الواليات المتحدة األلجنة التجارة ال

Dont Call  Registry رقام هواتفهم من قبل جهات غير معلومة وقد وصل عدد أتصال بلمنع اإل
ذه الوسيلة الكثير من لذا فقد فقدت ه 2009مليون مواطن عام  191ذه الحملة المسجلين في ه

  Irritationضافة الى العديد من سلبيات منهج  التسويق الهاتفي منها االزعاج الحاصلإفعاليتها  
جحاف لى اإلإضافة إ Hard sellلحاح سلوب اإلأو يرفضون أفكثير من الناس اليفضلون 

Unfairness عالمية لفئات محددة كالمندفعين ،البسطاء والضعفاء والعجزة الرسالة اإل مثل توجيه
عتداء على والتضخيم لبعض خصائص المنتج واإل من خالل التهويل Despeوالخداع والغش 

ستخدام إوقلق العديد من المستهدفين بالحمالت الترويجية من  Invation of Privacyالخصوصية 
ن أي أتها لقاعدة البيانات الخاصة بالمنظمة "إضافوالجمهور البيانات  الشخصية الخاصة ب

ات في غير ستخدام هذه البيانإعن زبائنهم والخوف من  كثر مما يجب"أالمسوقين يعلمون 
ستجابة ضعيفة من قبل المستهدفين من الحملة إتجاهات سلبية وإمصلحتهم مما يؤدي الى 

    .الترويجية

  -المطبوعة:ل الوسائ  ثانياً

رسال إ، ويقصد به المهمة في التسويق المباشرل من الوسائ  البريد المباشرعتبر ي   
ستخدام قائمة بريدية إخرى لشخص محدد بأي مواضيع أو أو مذكرات أعالنات إوأعروض 

شكال التسويق أبرز أوهي من ، واسعة وتعتبر من الوسائط الترويجية ال، عالية االنتقائية 
ستخدام قنوات إجل مع جمهورالمنظمة من خالل  ناء عالقة طويلة األتي تهدف الى بالمباشر وال

 Kotler & keller)ستخدام الوسطاء إيل السلع والخدمات للزبائن بدون التسويق للوصول وتوص
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Marketing Management ,14 ed,p,2012)  اشر الوصول الى كما يمكن لحمالت البريد المب
ومجدية من لى كونها وسيلة فعالة إضافة ،إمسوق ي وقت يرغب به الأجمهور مستهدف في 

ن قياس مدى ومن خالل هذه الحمالت يستطيع المسوقو مام المنافسين أ حيث التكلفة واقل ظهور
كما تمتاز بالبعد عن الصحافة والمعارضين ، كثرها جدوى أستجابة لحمالتهم ومن ثم تحديد اإل

ثرياء أالموظفين ومساهمات من مانحين من لسياسات الحزب وهذه الحمالت تشمل تجمعات 
  .)Doctor,p535,2009 (.ومناصرين للحزب

نها عالنات المتلفزة ألن اإلعلى  النقيض م المجالت والصحف والمطبوعات د كما تع
نها توفر تفاصيل أكما ،راءة وفق الوقت المناسب لهم عادة القإطالع وتمنح القارئ الوقت لإل
نتشار إلى إضافة إيصال الصورة حول المنتج إبالفعالية في  ازوتمت، دقيقة حول المنتجات 

صبحت متوفرة لكثير من الصحف ألكترونية التي شكل كبير لدى  العامة و النسخ اإلالصحف ب
ولكنها تعاني من  سلبيات تتمثل في ثبات الصورة ، والمجالت مما يساهم في زيادة المطالعة 

فوف قصر فترة العرض للصحف على ر إلىضافة إعرض رها مما يحد من ديناميكية الستقراإو
لى ضرورة التركيز إالدراسات  وتشير  ،حيانخراج في بعض األالمبيعات ورداءة التصميم واإل

 Kotler& keller,,2012)( عالن المطبوع وهيبمحاور ثالث على التوالي  في اإل والعناية

اه القارئ ومن ثم العنوان الذي يجب ان يجب ان تكون قوية وجيدة كفاية كي تجذب انتب الصورة"
  .يدعم  الصورة ويقود القارئ لمطالعة وقراءة العنصر الثالث وهو النسخة

عالن سوف يالحظون من المتعرضين لإل %50قل من  أن  ألى إتشير الدراسات 
قد يذكرون  النقطة الرئيسية لعنوان  %30ن أو، عالن المطبوع في الرفوف المخصصة لذلك اإل
سيقرأون كامل  %10قل من أن أو، عالن سم اإلإ% سيقولون 25ن ما يقارب أو ، عالناال
  . Kotler, & keller,p(654)2012)(عالناإل

في الترويج السياسي  مهماً نواعها الجدارية وغير الجدارية  دوراًأب الملصقاتتلعب  كما    
لى ثالثة إلملصقات السياسية عالنات بواسطة امجال االعالن السياسي وتنقسم اإل وخصوصا في

  :هي  )2009(عليان ،نواع أ
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نتخابية صرف المرشحين طيلة مدة الحملة اإل:بوضع لوحات رسمية تحت ت عالن الرسمياإل-
   .دنى من الحضور للمرشح السياسيمين الحد األأا ويعمل على تا فعليا مما يحقق حضورمجانً

فضل أتخابية الرسمية ويسمح بجذب وكسب نملة اإل: ويستخدم قبل بداية الح عالن التجارياإل-
نات كبيرة وملونة في عالإو مقاطعة كما يسمح بنشر أو محافظة أالمواقع المرئية في مدينة 

بية عن يجاإنتخابية الواحدة وهي تعطي صورة و في المنطقة اإلأنتخابية المختلفة المناطق اإل
  صحابها .أ

و ألى مضاعفة صورة المرشح إؤدي تصقات بصورة : بحيث توضع المل عالن المتوحشاإل-
ستخدام هذا النمط يؤدي الى مشاكل إفراط بولكن اإل ،قل التكاليفأالحزب السياسي ورسالته ب

عالنية التي تلصق عليها هذه الملصقات اإلصحاب الجدران أصعبة مع الخصوم السياسيين ومع 
  السياسية .

  

  -تصاالت المرئية:إلا :ثالثا 

لصورة فا لصور الفوتوغرافيةكااسة البصر ستخدام حإتصاالت التي تتم عبر إلا هي مجموعة
 ألفالماطول وكذلك أ في الذاكرة فترة ئهاعن بقا فضالً، ن الفكرةـر عـيلة للتعبيـوسل أفض

ما يتم توظيفها في  ا لكلفتها العالية وعادةنظرالمنظمات الكبيرة ل من قبالتي تستخدم غالبا 
 ،ص٢٠٠٦،البكري(ل الجمهور اهدتها من قبـت أو أنشطة يصعب مشنجازاإعرض وتوضيح 

٢٩٢(  

 ستخدامها أيضاًإ نـة يمكـات إال أنـي ترويج المبيعف مدجزء من النشاط المعت المعارضتعد و
ة المعارض العامة أو التخصصية ـد إقامـا عنـشتراك بهإلحيث يمكن ا، في العالقات العامة

وميزة هذه ، ين األطراف المشتركة في المعرضـا بـة مـاركة المتبادلـيع المشـأو لتوس
اء بهم في مناسبات أو أوقات ـع أطراف مختلفة قد ال يمكن االلتقـم اللقاءالوسيلة أنها تحقق 

  .) ٢٩٢ ،ص٢٠٠٦،البكري (.أخرى في الغالب
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دوات الترويجية المرئية مجموعة من األ  (Kotler & Keller, ,2006, p595 )أضافقد و    
ففي خطة التسويق.  روالذين قد يكونون حيويين في السماح بتنفيذ عناصرعات التأثيجما منها

وم و غير منتظمة مع بعض النجأتقي بعض السياسيين بصورة منتظمة مجال التسويق السياسي يل
ن المرشحين من الجمهوريين إف مريكية مثالًنتخابات األويلتقطون معهم الصور وخالل اإل

ن كثير من إومع ذلك ف ،نتخابيةإغراض يلتقون ببعض نجوم هوليوود ألطيين والديموقرا
 Lillker, 2005) مكانية نجاحهاإكة في الحمالت التي يشعرون بعدم المشاهير يرفضون المشار

,p571   الحمالت ستخدام المشاهير في إن أستراتيجين يرون ن  كثير من المحللين اإلأال ) إ
حزاب لفائدة المرجوة منه لذلك تبحث األكبر من اأ بعض الحاالت ا فينتخابية قد يسبب ضرراإل

و أيجابي إنطباع إة بحيث يوحي تواجدهم مع المرشح بمن الكفاء عن وجوه ذات درجة عالية جداً
 وينتمى المشاهير ,Wheaton, 2007,p22-26).  (و الحزب أقد يدلل على  عظم شأن المرشح 

زعماء  مجتمع منهم"الفنانون ،الرياضيون ،السياسيون ،لى فئات  متعددة من فئات الإ عادة
عالمي في لى توظيف وضعهم اإلإويهدفون   وغيرهم " الوزراء حزاب ،قيادات األ االقليات ،

نتخابية خالقية ودعم الحملة اإلضفاء الصبغة األإجل أو حزب ما من أمحاولة لدعم مرشح ما 
عض ضافة الى المشاركة في بإتوفر فرصة للفوز قاطعات التي قد وعادة ما يزور المشاهير الم

 هماتو مشاركة المرشحين في نزهأمقابالت تلفزيونية  أو النشاطات مثل حوار في الراديو
)Waint, 2002, p277(.  

ن أك المناسبات الخاصةحداث واألرعاية  السياسية  لدوائر العالقات العامةكما يمكن 
 بالمنظمة اًـويخلق وعي ا بأن يكون خبراًد ذاته جديرًيكون بح حدثاً أحياناًالمؤسسات تنظم 

زيادة ل مث أن تحقق أهدافاًالمنظمة  تطيع ـي تسـداث كـحألستثمار في اإلالى  إضافة إ
حداث ل رعاية المباريات الرياضية واألسمعتها  من خال وتعزيزبها  مستويات المعرفة 

 17.1نه تم تخصيص أ Sponsorship report IEG الرياضية واالجتماعية . ويشير تقرير
لرعاية ) %68(ن هذا التخصيص يضمأو 2010مريكا خالل عام أمليار دوالر في شمال 

المهرجانات  لرعاية )%5( لرعاية برامج الترفية والسياحة ، )%10(رياضية ،األحداث ال
لعضوية )   (%3لرعاية الفنون،خصصت ) %(5ن أو حداث السنوية ،والمعارض واأل

الزبائن يربطون صورة  لجعل في محاولة. ة للشؤون التسويقي )%(9ادات والمنظمات ،تحاإل



- 27 - 
 

 )(Kotler, & keller, pp543,2012، دث أونشاط ملموس أكثرـددة بحـالشركة أو خدمات مح
خدمها دوائر العالقات العامة في برامجها صاالت التي تستت) يوضح وسائل اإل7-2والشكل رقم (

  الترويجية .

  السياسية االتصاالت في العالقات العامةل ) وسائ4-2قم ( شكل ر

  

  
  ٢٠٠٦ص. ٢٩٢ر. ـد للنشـان. دار الحامـعم، االتصاالت التسويقية والترويج، ثامر، : البكريالمصدر 

  

  

  :Political Puplicityالدعاية السياسية 2-3-4

 the task of securing editorial space هي "مهمة تأمين الفضاء التحريري" Puplicityالدعاية 
الم ععبر وسائل اإل As Opposed to paid spaceجر للمنظمة عالم الغير مدفوع األوهي اإل

و أو شخص أومكان أوفكرة أوخدمة أو التضخيم والدعاية لمنتج ما أالمطبوعة والمبثوثة للترويج 
  )Kotler, & keller,2012,p560(منظمة 
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منظمة سياسية وأ صية ومجانية للترويج لمرشح سياسيشخ هي وسيلة غيرفما الدعاية السياسية أ
و أخباري عن المرشح إو غير معلومة وهي عبارة عن نشاط أحيانا أبواسطة جهة معلومة 

  )8،ص2006(ضمرة ،المنظمة السياسية 

فكار والسلوك والحصول على النتيجة المرغوبة األ تخاطب الدعاية الفرد والجماعة بقصد توجيه
قناع إلحاء وايساليبها اإلأهم أثيرها ومن أين تحت تثارة في نفوس الواقعإرجي تلقى فهي مؤثر خا

كما تراعي  ،للملل ساليب المبتكرة تجنباًألستخدام التكرار وتنويع اإستغالل الميول الفردية بإو
نتشار الدعاية وتأثيرها في السلوك إويتوقف ، حكام د واإلختصار والسرعة والتوكيالدعاية اإل

والينفصل برنامج الدعاية عن شخصية القائمين عليها من ، ى الشخص والزمان والمكان عل
نها التنفصل أهدافهم كما أاذبيتهم ومدى ثقة الجمهور فيهم وحيث سمعتهم وشهرتهم وخبرتهم وج

 مو عدأتوى تعليمهم وثقافتهم ورضاهم مسهم وعن الجمهور من حيث سماتهم وحاجاتهم واتجاهات
  .)32،ص2005(ادريس ،و المرسي ،ال  أمتقبلهم للدعاية  ومدى رضاهم 

ي العام والجمهور والناخبين أمواقف الر فيحداث تغييرإو أكتساب مواقف إلى إنها تهدف أكما  
و المنظمة السياسية وهي بحاجة الى الكثير من الجهد  أالمحتملين لصالح المرشح السياسي 

يجاد إضافة الى إ (Bishop,1996 ,p609) داءة في األقنيات والمهارات والفاعليوالتكتيك والت
ت الجمهور والناخبين المحتملين ي العام وتوجهات وحاجات ورغباأوتحقيق حالة من االقناع للر

    .) (,O’ Shaughnessy. p1059 2001و المنظمة السياسية أستمالتهم نحو المرشح السياسي إو
  

  :كونات الدعاية السياسية م 3-3-4-1

  :خرى ومكملة لها وهيحداها باألإية من ثالث عمليات  فرعية متصلة ن الدعاية السياستتكو
  

تركز على الذاكرة وعلى االنعكاسات الفكرية مثل "الشعارات  : العملیات االوتوماتیكیة 
  .والبيانات السياسية "

  .ق المكاسب "تحقي–االقناع –وهي التي تتبنى التحليل الذكي "االقتراح  : العملیات العقالنیة
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تركز على البواعث والمحفزات العميقة لدى الراي العام والجمهور  : یحائیةالعملیات اإل
  . )(,Rankin, 2007,p781 والناخبين المحتملين كالتركيز على الصور والرموز

  

  قواعد الدعاية السياسية   3-3-4-2

  

  هي: )Lillke,2005r,p571( عادة ما تحكم برامج الدعاية السياسية مجموعة من القواعد

و على أيديولوجية معينة إوترتكز هذه القاعدة على معارضة قاعدة التبسيط او الخصم الوحيد :-
  محددة. ثير كلمةأو على تأعمل زعيم ما 

   .وهنا يتم التركيز على مظهر معين وتركز عليه الصحافة ايضاًقاعدة التضخيم والتشويه :

الطرح تحت مظاهر مختلفة التكرار الدائم لنفس  روحة :قاعدة التكرار الدائم لذات االط
  .ومتكاملة

و خرافة وطنية أشاعة عنصرية إمثل  ستعادة موضوع سابقإويتم  قاعدة النقل والتجديد :
لحملة طروحات الشائعة خالل اعادة هذا الموضوع السابق لدعم األستإستخدام عملية إويجري 

  .نتخابية اإل

نتخابية للتأثير على لة االجماع القائمة في البيئة اإلستخدام حاإلتركيز على ويتم ا قاعدة االجماع :
  المواقف الفردية لبعض الناخبين المحتملين .

دوات ووسائل التكنلوجيا أضة حملة الخصم السياسية من خالل لمعار قاعدة الدعاية المعاكسة :
  :(,Lillker, 2005, p571 )تي أذه القاعدة ما ييثة  وتشمل هالحد

ي العام أمام الرأتجريح الخصم -ستكشاف اطروحات الخصمإ- مهاجمة نقاط ضعف الخصم-
نتخابية للخصم وتعارضها مع براز التناقضات في الحملة اإلإ-كراه شاعة جو من القوة واإلإو

  .لوجه تفادي مواجهة الخصم وجهاً- الواقع
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  وسائل الدعاية السياسية   3-3-4-3

  

  :الوسائل منها من اسية مجموعة تستخدم الدعاية السي 

ستئجار إلى إنتخابية :يميل معظم مسؤولي الحمالت اإلالحمالت االنتخابية المسبقة أ.
ت وليقوموا نتخاباستراتيجي قبل سنة من اإلإالتسويق السياسي ليقوموا بتحليل مستشارين في 

 ندما يطرح المرشحنه عإوبالتالي ف شهر من النشاطات قبل الحملة،أبتحضير خطة لمدة ستة 
 جراءات قد تم ترتيبها "مثل تحديد موقع قيادة الحملة ،في السوق السياسية تكون معظم اإل

ويشجع ) "2009ستطالعات الرأي وطباعة وتوزيع المواد الدعائية وغيرذلك (عليان ،إو
سلوب خالل الفترة التي تسبق الحمالت ستخدام هذا األإالمستشارون السياسيون على 

لنشاطات ذات الطبيعة التسويقية ن تكون هذه المدة مليئة باأذ يجب إ خابية،االنت
ختبار إو ي المستمرة لمعرفة توجه الناخبين ،أستطالعات الرإنشطةالتسويق السياسي "مثل أ"

 .صل مع الناخبيننتخابية التي تساعد على تطوير لغة التواالوسائل اإل

  

المنظمة وموظفيها  خبار حولأكتشاف إيجاد وإل هم الوظائف أ:وهي من  Newsخبار األب.  
  .عالم لبياناتها ومؤتمراتها الصحفية وجذب وسائل اإل

جابة على تساؤالت مها مدراء المنظمة التنفيذيون لإلويقوم بتنظي Speaches:الخطابات ج. 
ولقاءات اعالمية وهذا الظهور الهادف والمدروس يسهم في بناء إلقاء كلمات إو أالصحافة 

  صورة المنظمة .

مام جمهور أالهوية المرئية والظاهرة للعيان وتمثل  Identity mediaعالمية الهوية اإلد.
يات والبطاقات الشعارات والمطو  Logoالمنظمة والتي تحملها وتظهرها شعار المنظمة 

  .عالم وشعارات الحزب السياسي أ ضافة الىإختصارات عناوين المنظمة إومالبس الموظفين و

و حزب ما بالمقارنة مع الدعايات أ:ويقصد بها الدعاية لمرشح ما سلوب المقارنة أ -ه
م وتصريحات القيادات السياسية ووضعها تحت المجهر وفحص السيرة الذاتية للمرشحين وقوائأ
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شد الحمالت منافسة أنة من وتعتبر حمالت المقار،  حزاب المرشحين والناخبين وسياسات األ
جواسيس ومحققين لهذا الغرض  نتخابية توظيفمن القائمين على الحمالت اإل مروقد يتطلب األ

ى إلشارات التي تشير وتوجد بعض اإل ،الحمالت تجري تحقيقات حول مرشح  ن هذهأحتى 
  ).McCargo,2007نتخابات في كثير من الدول مثل كندا (السلوب في استخدام هذا األإ

كاديميين ودعوة الخبراء والمحللين ستضافة األإ لمن خال :الندوات واالجتماعات العامة-و
حدى الركائز المهمة التي ال غنى عنها لكل إشكل الندوات واالجتماعات العامة السياسيين حيث ت

جتماعات العامة اذا ما استخدمت بلياقة وفعالية عالية انتخابية، فالندوات واإل مرشح في كل حملة
يدين للمرشح السياسي (الحزب السياسي) ومن ثم ؤخبين المر من الناثيفانها يمكن أن تجلب الك

زيادة فرص نجاح المرشح في الحملة االنتخابية.وفي هذه الندوات واالجتماعات العامة فانه 
يجري طرح البرنامج االنتخابي واالفكار التي يتبناها المرشح وتصورات لحل مشكالت الجمهور 

ت متعددة مع الدخول في حوارابعات العامة تسمح الندوات والجتما والناخبين. كما أن هذه
جابة على التساؤالت التي تدور في أذهانهم خاصة ما يتعلق منها الحضور يجرى فيها اإل

تماعات العامة تؤدي الى يعانون منها، وهذه الندوات واالج بالمشكالت اليومية وغير اليومية التي
  ).Andrews& Leighton,1996( النتخاباتعلى نتائج ا اباًجقناع مما ينعكس ايتحقيق اإل

  

  السياسيالشخصي تقديم ال 2-3-5

التقديم الشخصي والشفهي للسلعة أو الخدمة أو الفكرة بهدف دفع المستهلك ويقصد به 
  ).Albaum , 2008, P555 ( المرتقب نحوشرائها أو االقتناع بها

كبر من أبصالحية  مندوبينال كتمتعكوسيلة ترويجية بعدة مزايا الشخصي  تقديماليتميز  
املين ـتمتع العرورة وض مع األطراف خارج المنظمةل رف والتعامـغيرهم في حرية التص

 األنشطة الترويجية حاجة إلىل قأكما يعد  ،نساني وأخالقي لطيفإجتماعي وحس إه بذكاء ـفي
يتمتع كما . ) 381ص  ٢٠٠٨اخرون.و ، (عزامكثر حاجة للتحفيز ولكنها األاملين ـمشرفين على الع

التي  بالطريقة تسويقية أن يصوغ الرسالة ال المندوب حيث يستطيع ، الشخصي بالمرونة تقديمال
لدى ل ة ردود األفعاوأيضا تمكن  من مالحظكل مستهلك ،  تتناسب حاجات ودوافعه وعادا
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وهذه المهمة يصعب على أي وسيلة أخرى من  حيحيةـتخاذ اإلجراءات التصإوالمستهلكين  
حيث من ، بالنسبة لإلعالنه وعليـبما ه مقارنةً ضياعاًل قأنها أكما  ام بها.ـالبيع القيل وسائ

ميع بيانات عن تجلى إضافة باإلخاص ال تعنيهم ـى أشـإلعالنية إلالحملة ال الممكن أن تص
الشخصي عالقات ل تصاإليولد اكما  وشكواهم.  همرفاتـتصو تجاهاتهمإالمستهلكين ول ميو

  .)160ص  ،٢٠٠٦،البكري( الجمهورو جيدة بين المندوبين

المحدودة على  كالقدرة   من المشاكل يواجه مجموعة سلوب أهذا األسلوب  ن أال إ
رتفاع أجور إرتفاع في التكاليف بسبب إلالى إضافة إفي نفس الوقت  الءخدمة عدد كبير من العم

تمتعون بكفاءة ال يل رجال يكون هناك تأثير سلبي من قبن  أكما يمكن  المندوبين  وعموالت
الحديث في زيادة المظهر الخارجي وأسلوب المحاورة وثير ألى تإضافة إعالية أو خلق حسن 

  .)171 ص، ٢٠٠٦، (الصميدعي وآخرون  ه والتأثيريةـقناعيإلوة اـالق

وتعتقد الباحثة أن التقديم الشخصي للمرشح السياسي هو أسلوب ترويجي يهدف الى 
شح بمجموعة متكاملة من المتلقيات السمعية والبصرية والذهنية تعزيزالعرض السياسي للمر

موجهه بصورة مباشرة إلى جمهور الساحة السياسية  بهدف لفت االنتباه ثم االقناع وصوالً الى 
تحفيز المتلقي  لتبني المرشح السياسي واالنتماء والوالء له على المدى الطويل بتوظيف طواقم 

  داعمة محفزة ومبدعة ومهرة.

  

  الترويج للمرشح السياسي  2-3-6

على المدى القصير وذلك من تخدمة المس المحفزات البيعيةمن   تنشيط المبيعات يعتبر
جيع المشترين لزيادة مشترياتهم من سلعة أو خدمة. فإذا قارنا تنشيط المبيعات مع ـتشل جأ

في للمنتج ، الفوري للتبنى  نجد أن تنشيط المبيعات يسوق أسباباً، ع الشخصيـاإلعالن والبي
، (سماره المنتج في أي وقتلتبني  االن والبيع الشخصي أسبابًـوق اإلعـين يسـح

فترة زمنية ل خاص خالل األنشطة التسويقية المستخدمة بشكهو  المبيعات فترويج.)318ص٢٠٠٥
ستجابة وبما يتحقق إالتسويقيين لتحقيق  الوسطاءاميع المستهلكين وـومكانية محددة لتشجيع مج

تلك األشياء المتنوعة التي تحتوي على  نها "أكما .)Beamish , 2007 , P112( من منافع إضافية 
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يكون تأثيرها سريع وقصير األمد لغرض لكي ممت ـي صـمجموعة من األدوات المحفزة والت
 ,Kotler & Kellerالمستهلك أو التاجرل اإلسراع في تحقيق عملية الشراء للسلع أو الخدمات من قب

2006,P 585) (.  

طرق ،لعينات (النماذج)من الوسائل الترويجية المستخدمة في الترويج للمبيعات  ا
 ،الكوبونات. الصفقات، منافذ توزيع الصحف، المركز الرئيسيزيارة األبواب.البريد المباشر.

 ،اياالهد ،المسابقات ،الجوائز والمكافآت المؤجلة، الجوائز والمكافآت المباشرة ،الجوائز التشجيعية
   .)Kotler & Keller,2006 -416( الرعاية. ،المعارض التجارية اء،العرض عند نقطة الشر

نشطة التسويقية الهادفة هو مجموعة األ الترويج للمرشح السياسين أ باحثة ترى الو
و حزبه السياسي خالل أاليين والمحتملين  لتبني المرشح لتشجيع جمهور المرشح السياسي الح

 و الترويج في حاالتأفي حاالت تجديد ترشيح مرشح سابق وقصيرة  خاصة فترات محددة 
يمكن قياس نتائجه على ونتماء الناخبين الحاليين إو تعزيز أالفشل في حمالت انتخابية سابقة 

لمسابقات والكوبونات استخدام وسائل  جذابة لجمهور الناخبين  كإببسهولة الهدف الترويجي  
وفي هذا المجال البد لي كباحثة  من التأكيد على .الدفع وغيرها  تصال مسبوقةوبطاقات اإل

ساليب الترويج للمبيعات أستخدام إي التعامل مع جمهور الناخبين في همية الجانب االخالقي فأ
تحترم  Code of Ethicsخالق ألما التزم الحزب السياسي بمدونة "الترويج للمرشح السياسي "فك

ستثمر في ثقة جمهوره على إلسائدة في الساحة السياسية كلما المجتمعية ا العادات والتقاليد والقيم
  يل.المدى الطو
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 السلوك االنتخابي :رابعال المبحث 2-4

هم األسس الفاعلة التي تقوم عليها الديمقراطية أيعد موضوع المشاركة السياسية من 
مقراطية المشاركتية )، وإذا كان ( الدي  تميزها عن غيرها الحديثة، بل أصبحت تكسبها شخصيةً

الشباب هو محور هذه العملية والعنصر األساسي فيها فإن نجاحها أو فشلها مرهون بسلوكه 
السياسي، الذي يتفاعل ويتأثر بعدة عوامل وأمام هذه األهمية البالغة لالنتخابات بالنسبة للفرد من 

جتماع إإلى دراستها، فظهر علم  االهتمامتجه إ، جهة والعملية الديمقراطية من جهة أخرى
ي سياسي، أي االهتمام بالعامل نتخابات الذي يختص بدراسة اإلنتخابات، كحقل اجتماعاإل
المرشح) كائن إجتماعي له  -عتبار أن من عناصرها (الناخبإجتماعي في العملية االنتخابية، باإل

هذا العلم أن يطور في األنظمة خصائصه اإلجتماعية التي لها أثر كبير في أدائه، ولقد استطاع 
االنتخابية، وآليات القياس، كما استطاع االهتمام بدراسة السلوك االنتخابي الذي أصبح أحد أهم 
محاور هذا العلم، بدأ االهتمام به مع ظهور المدرسة السلوكية، والتي بانتقالها إلى المجال 

األفعال واألعمال وردود األفعال السياسي بدأ الحديث عن السلوك السياسي، وذك بالبحث في 
اخب أثناء أدائه للواجب، السياسية، وهذا ما دفع إلى التساؤل عن السلوكات التي تصدر عن الن

عبد المؤمن (.بغية التعرف على أهم مظاهره، والعوامل المؤثرة فيه هتمام بالسلوك اإلنتخابيفبدأ اإل

  .)1،ص2011واخرون،

  

   :مفهوم السلوك اإلنتخابي 2-4-1

فقد بدأ بإحياء   يعتبر مفهوم السلوك السياسي من أهم مداخل علم السياسة الجديدة
هتمام السيكولوجي في الدراسات السياسية، حيث يدرس مساهمة الناس السياسية واالتجاهات اإل

   )    .32-31، ص 2004  القصبي،( .والمعاني والقيم خلف التنظيمات السياسية والقانونية القائمة

ن السلوك السياسي نمط مهم من أنماط السلوك االجتماعي، و يخضع إلى نفس إ
شروطه، مواصفاته أحكامه و قوانينه، إال أنه يركز على النشاطات والفعاليات المتعلقة بحكم 
القيادة وتنظيم وتنسيق المجتمع بغية تحقيق أهدافه، و إشباع طموحات وتطلعات أفراده و التي 

يعة النظام االجتماعي، التي تحاول القيادة السياسية تعزيزه والحفاظ على يجب أن تنسجم مع طب
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نهجه من األخطار والتحديات الداخلية والخارجية، وفي نفس الوقت تعمل جاهدة على ترسيخه 
إن السلوك السياسي هو ذلك النشاط والفعالية التي يمارسها فرد أو مجموعة   ، وتنميته وتطويره

معينة يستطيعون من خاللها تنظيم الحياة السياسية في المجتمع  سياسيةً راًأفراد يشغلون أدوا
، ص 2004( عبد الكافي، وتحديد مراكز القوى فيه وتنظيم العالقات السياسية بين القيادة والجماهير

107(.  

إجماال يمكن القول بأنه عبارة عن مجموع التصرفات و األفعال السياسية التي تصدر 
تجاه عملية أو موضوع سياسي معين، أو تلك التي يؤديها القائمون بالنظام عن المواطنين 

تنبع فالسياسي من صناع القرار و موظفين و كذا الهيئات السياسية الرسمية و غير الرسمية. 
، إحصائياً جماعياً أهمية دراسة السلوك االنتخابي واألدوار السياسية الفاعلة فيه، من كونه سلوكاً

نتشار هذه إلناخبين لمختلف األحزاب، ومستوى من خالل تحليله معرفة أسس ايتيح للمرء 
   .) 115، ص 2005،  الحسن،األحزاب داخل المجموعات اإلحصائية المختلفة( 

يسمى بـعلم السلوك االنتخابي، وهو علم دراسة اإلنتخابات وأنماط  ولقد أصبح هناك علم
  .) 34،ص2004(ابن عسكر، ؤ بالنتائج المتعلقة بهالتصويت، والسلوك االنتخابي، وكذلك التنب

ال التي يظهرها المـواطن  نتخابي هو كل أشكال التصرف أو األفعال وردود األفعن السلوك اإلإ
نتخابي معين، نتيجة تأثره أو عدم تأثره بمجموعة من العوامل والمتغيرات (النفسية، إفي موعد 

  )2،ص2011واخرون، المؤمن(عبد )، الحضارية واالقتصاديةاالجتماعية، البيئية، السياسية، التنظيمية

 

 :النماذج المفسرة للسلوك االنتخابي  2-4-2

والتي من  تجاهات في تفسيرهكد أن السلوك االنتخابي يتضمن عدد من اإلؤإن معظم الكتابات ت
  :أهمها

 

جتماعي، و اال تجاهات منتمية إلى علم النفسوهي إ – تجاھات البنائیة أو السوسیولوجیةاإل -
  .يول أو االتجاهات النفسية للناخبنتخابي بالمختيار اإلتربط اإل
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تجاهات، نتخابي، ستراعي بدورها هذه اإلذج المستخدمة في تفسير السلوك اإلولذلك فإن أهم النما
محاولة تقديم تفسير علمي لها، والتي يمكن أن نستهلها بتلك التي قام بها الباحث "أندري 

 :نماذج التي تفسر السلوك اإلنتخابي نذكر.ومن أهم ال1913ة سنسيغفريد" 

فالبيئة هي المكان الذي يعيش فيه اإلنسان، ويقصد بها في العلوم اإلجتماعية  نموذج البيئي:ال .1
األنظمة المختلفة التي يعيش فيها اإلنسان، مثل النظام اإلجتماعي والنظام اإلقتصادي ونظام 

ت في مختلف جوانب البيئة اإلجتماعية، أي أنها جزء من المحيط القيم، وشبكة التفاعال
  ) 631-630ص1995(الكيالني واخرون ،اإلجتماعي والثقافي والمادي، الموجود خارج النظام السياسي

 :وينقسم التفسير البيئي إلى التفسير الجغرافي والتفسير التاريخي

طية بين المعطيات اإلنتخابية مع متغيرات يقوم على إنشاء عالقات تراب التفسير الجغرافي:أ. 
  )pp 51-52 Bernard ,1989(الوضع أين يظهر السلوك،

عند دراسة اإلنتخابات البد من التمعن في تطورها التاريخي، سواء من  التفسير التاريخي:ب. 
مقارنة إن التحليل التاريخي يسمح بالفحيث التنظيم أو العملية أو النتائج أو السلوكات، وبالتالي 

بين مجمل السلوكات التي تشهدها العمليات اإلنتخابية، وهي عملية توضح أهم المتغيرات 
  )223 ، ص2004  (القصبي،   .المؤثرة في السلوك اإلنتخابي، عبر محطات إنتخابية مختلفة

 

 :نماذج تفسير السلوك االنتخابي االجتماعية والنفسية 2. 

مثل من خالل طبقة أو مجموعة ن كل حزب يإ صادي:نموذج التفسير االجتماعي واالقت. أ
جتماعي للناخب، وكذلك دينه ومكان سكنه، نة، والتصويت هنا محدد بالوضع اإلجتماعية معيإ

جماعات التي عتبر التولذلك  وبالتالي يعطي إشارة الستعداد سياسي لدى الناخب يمكن توقعه
  .)  .Antoine2001, p 54 (نتخابيكه اإلفي تحديد سلو حاسماً عامالً الناخب  ينتمي إليها

نموذج النفسي أن التصويت ويرى أصحاب ال ابي:نموذج النفسي في تفسير السلوك االنتخالب. 
ستعدادات السياسية التي يلقنها اآلباء ألبنائهم، وعليه يصبح كل ناخب في مطلع مشروط بتلك اإل

اآللية التي تنطلق من شحن المواطن  شبابه متعلق نفسيا بشكل ثابت بحزب سياسي معين، وهذه
  . (Delphine,2004,p12 )حتى يصبح متحزبا
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فكرة مفادها أن السلوك قوم على يو نموذج العقالني في تفسير السلوك اإلنتخابي:ال- .3
      Anthony مؤسسها "أنطوني داونز نتخاب نظرية خاصة باإل وهي ، عقالني نتخابي دائماًاإل

Douns أساس أن كل ناخب ها عملية المفاضلة التي يقوم بها الناخبون على يشرح من خالل
عتبار أن كل مواطن يجري مجموعة إاته أثناء قيامه باالنتخاب، على هتمامإيسعى إلى تحقيق 

من الحسابات التي يحدد من خاللها المكاسب و التكاليف، ثم يقيم النتائج بمنظور نفعي، و هنا 
ألحزاب و المرشحين و التي من خاللها يستطيع الناخب حساب تظهر عملية المفاضلة بين ا

والسؤال هنا يتمحور النتائج التي يمكن لمرشح ما تحقيقها و مقارنتها مع نتائج باقي المرشحين 
نتخاب ، و اإل( Antoine2001, p55) نتخاب االستعراضيستطاعة على أداء اإلحول من له اإل

  .االستشرافي

نتخاب يقرر خالله الناخب بشكل دقيق من اإل اًثالث اًموذج نوعنويفترض أصحاب هذا ال 
أو يختار الناخب ، (Vote Interest )"المصلحة"نتخاب المهمات إحديد وضعيته وهو وعقالني ت

  .جتماعينتخاب التغير( التقلب) اإلإالمصالح الجماعية، وهو ما يسمى بنوعا آخر يوازن فيه بين 

لفرد على درجة عالية من الوعي بمصالحه وأولوياته، وله نموذج يفترض أن اإن هذا ال  
معلومات كافية ومتأكد من هدف العرض االنتخابي، وله ضمانات على ذلك من خالل تفحصه 

مع توفر شرط  -من برامج ووعود ومعلومات عن المرشحين  -لعرض السوق االنتخابي 
ليل و النقد و التفسير، للمفاضلة بين أساسي و هو أن يكون الناخب ذو مستوى يؤهله للقيام بالتح

تحديد الخيار الذي يسمح له ويمكنه من الحصول على الحد األقصى   التي تمكنه منوالمرشحين 
ستراتيجي، الذي يفكر ويخمن في سم الناخب اإلإع، وهناك من يطلق على الفرد هنا من المناف

 ,Daniel)  .خذ قراره اإلنتخابيمجموعة من البدائل ويحلل المعطيات المطروحة أمامه ثم يت
1994, pp285-323)نتخابية وما يتصل بها من ر هذا األنموذج تكتسي الحمالت اإلوفي إطا

نتخابي، وبالتالي تبار أنها أساس السوق السياسي اإلعإسياسي ودعاية أهمية بالغة، على  تصالإ
الثقافة السياسية، وبالتالي يعجز عن تفسير سلوك الناخبين الذين يفتقرون إلى مستوى معين من 

متناعي الالعقالني، ا أنه ال يستطيع تفسير السلوك اإلعدم القدرة على التحليل والمفاضلة، كم
خاصة في ظل حمالت الدعاية اإلعالمية التي ينظمها المرشحون على الناخبين، فيكون من 

  ).38ص،2011عبد المؤمن واخرون،( السهل ترويج وتسويق األفكار لهذه الفئات
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  تجاهات:التفسير باإل نموذج  .4-

تجاهات الفرد المعرفية والعاطفية نحو نموذج السلوك اإلنتخابي كمحصلة إليعرف هذا األ 
لى نوعين أساسيين نموذج إ، هذا ال"Denis Lindom" السياسة واألحزاب والمرشحين، ويصنف

عبد المؤمن ( .ء واالختيار المثالينموذج اإللغاالمرشحين عن المرشح المثالي، و عدنموذج بهما: 
  .)38،ص2011واخرون،

يقوم هذا األنموذج على مبدأ  نموذج بعد المرشحين عن المرشح المثالي:  . أ
المستهلك لمنتجات معينة دون أخرى، وينطلق من فرضية أساسية مؤداها أن لكل رختياإ

لمثالي، مواطن في كل مناسبة إنتخابية صورة كاملة وواضحة في ذهنه عن مرشحه ا
ختيار المرشح الذي يقترب كثيرا من رأيه، أي من تلك إى يوم اإلقتراع إلى وسيسع

 .الصورة الموجودة في ذهنه

نموذج أن السلوك اإلنتخابي يرى أصحاب هذا ال :ختيار المثالينموذج اإللغاء واإل ب.
المرشحين، ليبقى في هو نتيجة لسلسلة من العمليات الذهنية المثالية، في كل منها يتم إلغاء أحد 

 اًنموذج 1974عام  "Lindon و"ليندون "Wehl لينهاية المطاف مرشح واحد.ولقد اقترح " و
إلى معايير  ستناداًإ، يفترض فيه أن الناخب يجري مقارنات مختلفة بين المرشحين، له اًمشابه

ية من المعايير محددة، وخالل المقارنة يركز الناخب في بداية األمر على الجوانب األكثر سلب
أو اختالفهم عن مزاجه السياسي، أو وصفهم   المقارنة، كمساوئ بعض المرشحين المدرجة في

بالعجز لعدم قدرتهم على حل بعض المشكالت، وهي بداية عملية التصفية عن طريق اإللغاء 
ألكثر المباشر لهؤالء المرشحين، تليها مرحلة جديدة من المقارنة تهتم هذه المرة بالجوانب ا

إيجابية من نفس المعايير، ليستخرج في األخير المرشح الذي تتوفر فيه المعايير األكثر إيجابية، 
وفي حالة عدم توفر هذا المرشح فإن الناخب سيعيد صياغة مجموعة من المعايير األخرى، التي 

م انظر شكل رق ).43-42ص  2004راس العین،( .يفاضل من خاللها مرة أخرى بين المرشحين
)2-5(  
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  ) النماذج المفسرة للسلوك االنتخابي5-2شكل رقم (

 

  المخطط من اعداد الباحثة

  

  أنمــاط السلوك االنتخابي  3-4-3

والشكل  واالمتناع  عن التصويت ) -هناك نمطين رئيسيين  للسلوك االنتخابي وهما (التصويت 
  ) يوضح ذلك.9-2رقم ( 

ختيار قاداتهم، في كثير من البلدان إل يستخدمها المواطنونإن التصويت هو آلية  :اوال :التصويت
كما يعد التصويت  فهو وسيلة أساسية يمكن لألفراد من خاللها التأثير على القرارات الحكومية،

فليب  (ختيار أحد المرشحين لتمثيله في الهيئات المنتخبة التي تتولى إعداد القوانينإقيام المواطن ب
غالبا ما يجري التصويت ضمن عملية انتخاب، تتم على المستوى و  ).305، ص 1998,برو

ختيار الحكام، وإنما يتعدى ذلك إلى المشاركة إالوطني أو المقاطعة، وهو ال يقتصر على تحديد و
في رسم السياسة العامة بطريقة غير مباشرة عن طريق النواب والممثلين، إضافة إلى وظيفتين 

 :)(Antoine2001, p 55هماأساسيتين، 
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  إعطاء الشرعية للسلطة الحاكمة.  •
متياز مجتمع، بفضل ممارستهم الجماعية إلنتمائهم للإتنشيط اإلحساس لدى المحكومين ب •

 .حق المشاركة

توسيع مشاركة المواطنين في اإلنتخابات، للذلك تتميز الديمقراطيات الحديثة بسعيها المستمر    
(راس  .لعلى فئات معينة في معظم الدو بعدما كان حق اإلنتخاب في البداية محصوراً

 ).43-42ص  2004العين،

 

  أنواع التصويت:  3-4-3-1

) و ينطلق منظرو نظرية 1650 - 1596و تعود جذوره إلى ديكارت( التصويت العقالني: .-
كثر الوسائل نجاعة ختيار أإض أن كل إنسان هو شخص عقالني في ختيار العقالني من افترااإل

  ) 2004،562،(بيلي  هلتأمين أهداف

طنين ال تعلم في نتخابية أن نسبة معينة من المواستطالعات اإل: تكشف اإلالتصويت الالعقالني-
نتخابية ما إذا كانت ستذهب للتصويت، ولمن ستمنح أصواتها إذا ما قررت بداية الحملة اإل

لتردد يعني عدم الذهاب، وهذا التردد ينجر عنه في الغالب أداء عفوي وغير عقالني، ألن ا
  إبين، فإذا كان التصويت هو عملية وجود دوافع تحفز الناخ

ختيار فإن هذا يعني وجود مجموعة من األسس يفاضل الناخب بها بين المرشحين، وأن غياب 
ولهذا .هذه األسس يعني أن عملية المفاضلة لن تكون، وأن االختيار سيأخذ الشكل العشوائي

ذي تغيب فيه عملية المفاضلة بين المرشحين، وال يخضع ألي فالتصويت الالعقالني هو ال
معطيات أو دوافع أو قناعات، يرمي من خاللها تحقيق غاية محددة، أي غياب الهدف من وراء 

التصويت .إن هذا النمط من السلوك االنتخابي يظهر لدى الناخبين الذين يؤمنون بأهمية 
  شيع فيها األمية.التصويت كعملية فقط، وفي المجتمعات التي ت

ضعف  )65،ص2005الهزايمة ،وهناك أسباب عديدة تساهم في تشكل هذا السلوك منها(
عملية التنشئة السياسية و فقدان المؤسسات الفعالة للقيام بذلك، وانتشار التخلف السياسي و غياب 

سباب من عملية التثقيف السياسي، تعدد أسباب االغتراب السياسي، والجدير بالذكر أن هذه األ
شأنها أن تأثر على الوعي السياسي للناخبين ، و أن سلوك التصويت الالعقالني يمكن أن يؤثر 
على شرعية المنتخب ( رئيسا أو مجلسا ) باعتبار أن الشرعية تستمد مقوماتها من المساندة 
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 الشعبية، وتجدر اإلشارة إلى أن وجود شخصية كاريزماتية من بين المرشحين من شأنها أن
  .تخفض من حدة التصويت الالعقالني

 

   : ثانيا:االمتناع عن التصويت واالمتناعية

االمتناع ما هو إال موقف ظرفي قد يكون نتيجة جهل أو قلة وعي أو عدم االهتمام بالسياسة، إلى 
غير ذلك، بينما االمتناعية هي عبارة عن مذهب واع ( اتجاه مقتنع به ) من جانب الفرد أو 

(هوادف  .عاد لمبدأ االنتخاب كليا، أو للمواضيع التي تكون على أساس االنتخاباتالجماعة، م
أي أنها تعني عدم المشاركة نهائيا في أعمال و قضايا المجتمع السياسي، نتيجة  )7ص2002،

ضعف االندماج االجتماعي أو االغتراب السياسي، وعليه فاالمتناعية يكمن مفهومها في أنها 
عن قناعة نابعة من ذاتهم، و يرتبط  -الذين لهم الحق في االنتخاب  -اطنون اتجاه يسلكه المو

  .القوانين االنتخابية -الجنس -هذا المذهب بالعديد من األسباب منها: الوعي 

 

 : متناع عن التصويت حسب بعض المفكرين إلى شقينويمكن تقسيم مظاهر اإل

نتخاب لإلدالء برأيه، و يمكن وصف هذا إللام المواطن الناخب عن التوجه هو إحج الشق األول:
  . ختياري دون عذر يبررهمتناع اإلكل باإلالش

أو تعمده نتخاب ترك ظرفه فارغا، د الناخب بعد توجهه إلى مكاتب اإلفهو تعم :أما الشق الثاني
(عبد المؤمن .نتخابيعتراف بالصوت اإلرتكاب أحد األعمال التي تبطل اإلإإفساد ورقة االنتخاب، ب

  تناع عن التصويت مظاهر االم ومن )43،ص2009واخرون ،

  عدم التسجيل في القوائم االنتخابية. -

  إحجام بعض المسجلين عن الذهاب إلى االنتخاب لإلدالء بأصواتهم. -

  ترك الناخب لظرفه فارغا ( التصويت األبيض ). - 

  .تعمد الناخب إفساد الورقة االنتخابية -  
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  نتخابيسلوك اإلنماط الا )6-2شكل رقم(

 

  المخطط من اعداد الباحثة .

  

   .متناع عن التصویتأسباب ظاھرة اإل 3-4-3-2

خرون آ(عبد المؤمن ويه بسببهاأتي يحجم الناخب عن  التعبير عن رسباب الهناك العديد من األ-
 الفجوة بين القول و الفعلو  ل السياسي غير المؤكدة في الغالبنتائج العم ) منها45،ص2009،

المناخ السياسي العام والذي يرتبط بفعالية التنظيمات والمؤسسات السياسية القائمة  وفي المجتمع 
  المنظومة القانونية اإلنتخابية ومدى وضوحها و شفافيتها و في المجتمع ومدى تمثيلها لفئاته

ن عدم الرضا لدى المواطنين على إرضا على النسق السياسي برمته إذ عدم ال وكذلك  -
ليها ما إمتناع عن التصويت،يضاف من األسباب المؤدية إلى زيادة اإللسياسات العامة يعتبر ا

  .ختيار"إلة والمرشحين، وبالتالي محدودية اي " قلة البدائل المعروضأختيارات يعرف بجدول اإل

 متناع تزداد كلمافالمالحظ هو أن نسبة اإلأهمية موضوع اإلنتخاب (مستوى اإلنتخابات)  مدى -
   .هتمامات المواطنينإكان موضوع اإلنتخابات بعيدا عن 

دور الجهاز التشريعي وفعاليته في سن القوانين، ومناقشة السياسة العامة، ثم العائد الملموس 
الذي يحققه تطبيق المنظومة التشريعية على المواطنين،من المحددات االنتخابية اضافة الى عدم 
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ل المطروحة في العرض السياسي، و عدم تلبية برامج توافق مطالب الناخبين مع البدائ
 .المرشحين لطموحاتهم

كما تمثل صعوبات التسجيل في القوائم اإلنتخابية، و تعقيد عملية التصويت، باإلضافة توافق -
تصويت محل  -فترة التصويت مع ساعات العمل وعدم وجود أماكن مناسبة لإلدالء بالصوت 

عدم االهتمام باألمور  و.الواجبات العائلية -تعدد المسؤوليات  -المرض المفاجئ  -اإلقامة 
اعتبار النشاط السياسي عمل غير مجد، و يعود هذا إلى شعور  و.السياسية من طرف المواطنين

الفرد بعجزه التام عن التأثير في مجرى األحداث السياسية، ويرى أن النتيجة بالنسبة له محسومة 
  للتصويت من العوامل المثبطة .سلفا

درجة االندماج داخل الجماعة،محدد رئيسي لنمط السلوك االنتخابي  حيث تشير الدراسات  ان -
الغربية إلى ضعف مشاركة الفئات االجتماعية التي تربط مصيرها بفئات أخرى، حيث نجد أن 

ية، لغوية الشباب المستهتر والنساء والفقراء واألميين واألفراد المنتسب إلى أقليات ( عرقية، دين
  ) أكثر ميال إلى االمتناع

ترهل المؤسسات القائمة بعملية التنشئة السياسية، والتي من شأنها أن تعزز لدى  كما يساهم-
نسبة  وارتفاع .المواطنين فضيلة المشاركة السياسية أو االبتعاد عن السياسة وما يتصل بها كليا

واطنين على جهل بمجريات الحياة األمية عامة والتخلف السياسي خاصة والذي يجعل الم
اضف الى ذلك الخوف من .السياسية و معطياتها، وبالتالي عدم االهتمام بالعملية اإلنتخابية

السلطة والسياسة، وهذا ناتج عن حالة االغتراب السياسي التي توجد شخصية ضعيفة اإلحساس 
 رب أو غرامة مالية وأو تنشئ حالة الخوف من جراء ممارسة واقعية انتهت بالسجن أو الض

ضعف اإلحساس الوطني و القومي وغياب اإلحساس بالمسؤولية لدى بعض أفراد المجتمع، وهو 
قصور الوعي السياسي وغموض أهداف النظام   و.ما ينجر عنه استهتار بالعملية اإلنتخابية

ن كلها عوامل تدعم نسبة االمتناع ع.السياسي، وعدم قدرة المواطن على صياغة مطالبه
  .التصويت 

  

  :نتخابيالعوامل المتحكمة في السلوك اإل 2-4-4

فالتنشئة السياسية تعنى وتهتم بمشاركة  :في تحديد السلوك االنتخـابي دور التنشئة السياسية-1
نتخابي من خالل إكساب المواطن مجموعة من ا، ومن ذلك ممارسة حقه اإلالمواطن سياسي
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اهات والقناعات، وما يرتبط بها من سلوك وممارسات تنمي تجمعلومات والمفاهيم والقيم واإلال
  )140ص1999(االسود،)وعيه السياسي

جتماعية سياسية إإن مجتمعاتنا العربية تشهد حياة   :الثقافة السياسية والسلوك االنتخابي-2
قتصادية مبنية في إطار سلسلة مترابطة من عالقات التسلط والرضوخ بين األب واألبناء، إ

ة واألخوات، الكبير والصغير، الرئيس والمرؤوس وهكذا إلى أن نصل إلى العالقة بين اإلخو
، (الجابي خضوع لدى أفراد المجتمع العربي  الحاكم والمحكومين، وهذا ما أدى إلى خلق ثقافة

  .)66،ص1999،

 

ب كافة أشكال األعمال واألنشطة واألساليب المستخدمة من جانوهي  :يةالحمالت االنتخاب 3-
المرشحين، منذ إعالن فتح باب الترشيح وحتى إجراء اإلنتخابات، من أجل التأثير في الناخبين 

بموجب   (أي وقانونياً نتخابات المحدد رسمياًوهي الفترة التي تسبق موعد اإل  وكسب أصواتهم
 2005،القويسي.(،قانون االنتخابات) والتي يتقدم خاللها المرشحون بعرض برامجهم على الناخبين

التسويق  ل"تصـااإل ساسية هي(أ، وترتكز الحملة اإلنتخابية على ثالثة مفاهيم  )377ص
  لبرامج السياسية.ا- الدعاية السياسية  -"السياسي

  

يمكن تعريف النظم االنتخابية بشكل بسيط على أنها ترجمة األصوات التي  النظام االنتخابي:4-
حـزاب والمرشحون، وهناك متغيرات ثالث تفسر في هده يتم اإلدالء بها إلى مقاعد تفوز بها األ

 )14ص2005(بيندا واخرون، العملية وهـي

o  المعادلة االنتخابية المستعملة: ما إذا كانت تعددية / أغلبية، تناسبية، مختلطة أو نظام
  .ة الحسابية لحساب تخصيص المقاعد آخر، وما هي المعادل

o :صوت لمرشح أو لحزب، وما إذا كان المقترع يقوم ما إذا كان المقترع ي هيكلة اإلقتراع
 .أو يعبر عن سلسلة من التفضيالت  باختيار واحد

o خرون آ(عبد المؤمن وين التي تنتخبهم المنطقة لعدد الممثويقصد به  نطقة:حجم الم
 .)50ص2009ـ
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وهي الكشوف التي تضم أسماء المواطنين المؤهلين  :وائم اإلنتخابيةالق- 5
بما يضمــن المشاركــة في هذه التصويت في االنتخابات وذلك لالقتــراع أو 

نتخابية هي أحد المعايير األساسية التي ، ومما ال شك فيه أن القوائم اإلنتخاباتاإل
نتخاب، وأحد السياسية للمواطنين في عملية اإل تتحكم في قياس هذه المشاركــة

ـوعها وطبيعتها، ولذلك الفواعل المتحكمة في فعاليـة هــذه المشاركــة ونـ
فإن الوصول إلى قوائم انتخابية تتسم بالنقاء والشمول هو أمر في غاية األهمية، 

ا والهدف منها دعم المشاركة وتحفيزها وتفعيلها في النظم السياسية. إذ أنه كثيرا م
دم تمكن المــواطنين نتخابية، بسبب عــتنحدر وتتضاءل نسب المشاركة اإل

خاب، بالرغم من نزاهة العملية نتخاب من اإلدالء بأصواتهم يوم اإلتنالمؤهلين لإل
 .(،نتخابيةهم ضمن القــوائم اإلئوجود أسمانتخابية برمتها، وذلك يعود إلى عدم اإل

 )75ص2005خرون ،آماجد و
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  الفصل الثالث :الدراسات السابقة- 3
  

ذات احثون ـبيات السابقة التي أجراها البعلى مجموعة من الدراسات واألدل هذا الفصيشتمل  
  .الصلة بهذه الدراسة 

  

  الدراسات العربية،،،  3-1

  

دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي في –دراسة( عبداهللا ممدوح الرعود -1
  2012-تونس ومصر من وجهة نظر الصحفيين االردنيين )

  

جتماعي في التغيير السياسـي  لتواصل اإللى دور شبكات اإلى التعرف إهدفت الدراسة 
لتواصـل  ردنيين للتعرف علـى دور شـبكات ا  نس ومصر من وجهة نظر الصحفيين األفي تو

شكال التغيير السياسـي ودورهـا فـي    أالتحريض على االحتجاجات كشكل من جتماعي في اإل
قليمي المحلي واإل ي العامأثرها على الروأعالم الرسمي ة الرقابة والحجب والدعاية في اإلمقاوم

ر من مصادر المعلومات في التغيير دضافة الى دورها كمصإ ،والدولي وعلى الصحافة التقليدية 
لصـحف اليوميـة المطبوعـة    قتصرت الدراسة على الصحفيين العاملين في اإوقد  السياسي ،

لصـحفيين  عضاء فـي نقابـة ا  أو ردنية "بترا "نباء األذاعة والتلفزيون ،ووكالة األومؤسسة اإل
ستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي "استمارة بحث" طبقت على عينة مكونـة  إردنيين وقد األ

همية في أجتماعي ائج التالية  :لشبكات التواصل اإللى النتإوقد خلصت الدراسة مفردة  342من 
عايـة فـي   ة الرقابة والحجـب والد التأثير على التوالي في المجاالت التالية " دورها في مقاوم

ولي ثم  التهيئة والتحريض على ي العام المحلي واالقليمي والدأثرها على الرأعالم الرسمي واإل
شبكات تواصل  ءنشاإوصت الدراسة بأوقد ، عالم التقليدية ثير على وسائل اإلأوالت حتجاجاتاإل

على حده  جتماعيإت مستقبلية لدور كل  شبكة تواصل جراء دراساإلى إضافة إجتماعية عربية إ
.  
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في سلوك الناخـب  نترنت ير حمالت التسويق السياسي عبر اإلتأث -دراسة( فاطمة يوسف -2
   2012-م )2010نتخابات النيابية للمملكة لعام البحريني خالل اإل

في سـلوك  نترنت ير حمالت التسويق السياسي عبر اإلهدفت الدراسة للتعرف على  تأث
لى التعرف على مدى إم ، هدفت 2010ابية للمملكة لعام النينتخابات الناخب البحريني خالل اإل

ـ  ير حمالت التسويق السياسي عبر اإلتأث لوك الناخـب  نترنت بوصفه وسيطاً اتصالياً علـى س
هتمام الناخب البحريني بهذه النوعية من الحمـالت، وتقيـيم دورهـا    إالبحريني، وقياس مدى 

ي، والتعرف على حجـم ودوافـع تعـرض    كمصدر للمعلومات من وجهة نظر الناخب البحرين
خـرى، وكـذلك   عالم التقليدية األلحمالت، وحجم منافستها لوسائل اإلالناخبين البحرينيين لهذه ا

حتياجات ورغبات الناخب البحريني، ومدى استجابته لها. واسـتخدمت الدراسـة   مدى تلبيتها إل
المسجلين رسمياً في كشـف   المنهج الوصفي، وأجريت على عينة عشوائية بسيطة من الناخبين

ناخب ممن يسـتخدمون   500مملكة البحرين  الخمس، بلغ حجمها  الناخبين باختالف محافظات
تصال والمعلومات بما فـي ذلـك   أهمية تكنولوجيا اإل إلىنترنت وخلصت هذه الدراسة شبكة اإل

عدد مواقع ومصادر وتنتخابي، سياسية وفي التأثير في السلوك اإلنترنت في تعزيز المشاركة الاإل
ستخدام مواقع الشبكات االجتماعية فـي التسـويق   إنتخابية عبر االنترنت، وتنامي المعلومات اإل

  لى مواقع الصحف االلكترونيةإضافة لفيسبوك والتويتر واليوتيوب، باإلالسياسي مثل ا

  

ئاسة نتخابات الرإستخدام التسويق السياسي في إواقع  -دراسة (نهاد حسن عليان-3
   م2009داء  )ثره في األأو 2005الفلسطينية في العام 

نتخابية للرئاسة هتمام مسؤولي الحمالت اإلإلى التعرف على واقع إهدفت الدراسة 
مامهم بنظم المعلومات هتإها وفهمها ومدى تبتحليل السوق السياسية ودراس2005الفلسطينية عام 

لعمليات التسويقية في نشطة واألهداف محددة لأهتمامهم بتحديد إضافة الى تحليل مدى إالتسويقية 
ستخدام عناصر المزيج إهتمامهم بتسويق مرشحيهم من خالل إنتخابية ومدى الحمالت اإل

نتخابية في الضفة الغربية السياسي وقد جرت الدراسة على مسؤولي الحمالت اإلالتسويقي 
الباحث  موقد استخد تائج ،ربع نأعلى أشحين السياسيين الذين حصلوا على وقطاع غزة للمر
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عينة ستبانة بحث تم تطبيقها بشكل عشوائي على إوصفي في تحليل البيانات من خالل المنهج ال
هتمام إلى مجموعة من النتائج منها وجود إوقد خلصت الدراسة  عنصرا ، 150بحث  بلغت 

من الحملة وبين  داء المتحققووجود عالقة معنوية بين األ ، بجوانب وعناصر التسويق السياسي
وصى الباحث أو.معلومات التسويق السياسي والتسعير السياسي  تحليل السوق السياسي ونظم

المنفعة المتبادلة في هتمام بتحليل السوق السياسية والتركيز على المرشح السياسي وبزيادة اإل
   .نتخابيةالعملية اإل

  

-)الوعي السياسي للشباب اليمني دور وسائل اإلعالم في تشكيل -دراسة (وديع العزعزي -4
  م2007

عالم في الوعي السياسي للشباب إلال لتعرف على دور وسائلى اإهدفت الدراسة 
ستقاء معلوماتهم  إاإلعالم في ل عتمادية طلبة الجامعات على وسائإمدى ي اليمن و فالجامعي 
،  لسياسيةحجم المشاركة او اإلعالم  ل عتماد طلبة الجامعات على وسائإ ومدىالسياسية.

قياس مستوى الوعي السياسي لدى الشباب لى  إضافة إ ومستوى المعرفة السياسية لديهم.
كومية اليمنية وعددها طلبة الجامعات الحمكون من  بحث تمع مجوجرت الدراسة على  الجامعي.

-٢٠٠٧العام الدراسي ل وعة خالومن مستويات دراسية متن، الذكور واإلناثمن  سبع جامعات
ث المنهج الوصفي المسحي حستخدم الباإطالب وطالبة وقد  600حجم العينة بلغ  وقد2006

جاء التلفزيون في مقدمة لى مجموعة من النتائج منها إة "استمارة بحث" وقد خلصت الدراس
اإلعالمية التي يعتمد عليها الشباب الجامعي في متابعة المواد السياسية ويليه الصحف ل الوسائ

المتواضع للشباب الجامعي على متابعة المواد اإلخبارية والسياسية ل ااإلقبو إلذاعة. ام ـث
اإلعالم المحلية. ل وال سيما في وسائ، سياسية اإلذاعية والتلفزيونيةـرامج الـالصحفية والب

جاءت القنوات الفضائية العربية في المرتبة األولى في قائمة المصادر التي يعتمد عليها كما
، ءمالثم األصدقاء والز، نترنتإلتليها ا، لى المعلومات السياسيةعل الشباب الجامعي في الحصو

من الشباب الجامعي بمتابعة القضايا السياسية م كبير  هتماإهناك ن  أوثم الصحف الحكومية.  
من  السبب إلى عدم الجدوى عون ويرج ،ونـط ال يهتمـ%) فق١٢ين أن (ـي حـف%)، ٨٨(

اإلعالم اليمنية (المقروءة ل أن تبدي وسائ ضرورةاسة بوصت الدرأوالمتابعة للقضايا السياسية 
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لسياسية للشباب اة ـأكبر بقضية المشاركة السياسية والمعرف ماًوالمسموعة والمرئية) اهتما
والمعالجة ل والصراحة في التناوالجذب والموضوعية ل وتوعيتهم بأساليب تمتلك عوام، اليمني

بما يحفزهم على ، وعي السياسي لدى الشباب اليمنيأهمية نشر ثقافة سياسية تزيد من درجة الو
ضرورة إعادة النظر في أسلوب .  والمشاركة المجتمعية الفاعلةوسياسية ـوقهم الـممارسة حق

  .اـلعزوف الطلبة عن المشاركة به االتحادات الطالبية وتفعيلها  نظراًل عم

  

تجاهات الجمهور إارف ومعل اإلعالم في تشكيل ور وسائد -دراسة (نائلة إبراهيم عمارة -5
  2006-)٢٠٠٥نتخابات الرئاسية إالمصري نحو ا

الجمهور تجاهات إإلعالمية على معارف وهدفت الدراسة إلى رصد تأثير التغطية ا
خدمت الدراسة منهج ستم. و٢٠٠٥بات الرئاسية في سبتمبر نتخاإالمصري نحو المرشحين فيا

ينة عشوائية طبقية تم سحبها من محافظات على ع ستبيان تم تطبيقهاإستمارة إل المسح من خال
د ووج-عدة نتائج من أهمها ) مفردة. وقد خلصت الدراسة إلى٤٠٠القاهرة الكبرى حجمها (

فاألكثر ، نتخابات الرئاسيةاإلعالم في مستوى المعرفة بإلال ينات  بين المعتمدين على وسائتبا
واألكثر ، نتخابات المصريةإللمعرفة بافي ا عمقاًالقنوات الفضائية العربية أكثر على ا دعتماإ
اإلعالم الحكومية ل على وسائ داًعتماإاألكثر وعام. ل على الصحف أكثرمعرفة بشكدا عتماإ

بينما األكثر ، نتخابيةإلتجاهاتهم نحوالعملية اإابية في راديو) أكثر إيج –تلفزيون  –(صحافة 
األعلى في المستوى وهاتهم. تجاإلمستقلة والحزبية أكثر سلبية في على الصحف ا داًعتماإ
ة في إيجابيل وهم األق، نتخابات الرئاسية المصريةإلادي والتعليمي هم األكثر معرفة باقتصإلا
 . تتجاهاتهم نحو هذه االنتخاباإ

  

  .2001-الوعي السياسي واالنتخابي لدى طالب الجامعات) –دراسة (إيناس أبويوسف -6

ل تخابي لطالب جامعة القاهرة قبينإلواإلى التعرف على الوعي السياسي هدفت الدراسة 
اإلعالم في ل كما سعت الدراسة إلى إبراز دور وسائ، م٢٠٠٠نتخابات البرلمانية في مصر إلا

وطبقت الدراسة ، منهج  المسح الباحثة ستخدمتإوعي الطالب والمشاركة السياسية. ول تشكي
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 ماًالدراسة أن هناك إحجا ستمارة استبيان.  ومن أبرز نتائجإل ) مفردة من خال١٧٠على عينة (
أكد الطالب المبحوثون أن وتحاد الطلبة.  إالجامعات عن المشاركة في عضوية  من طالب

تشير النتائج إلى وعي أغلب الطالب والوعي السياسي لطالب الجامعات ضعيف بصفة عامة. 
سية الكبرى نتخابية ومعرفتهم باألحزاب السياإلعلى البطاقة ال ر القانوني للحصوالمبحوثين بالعم

منهم عن المشاركة في العملية  ماًلى الرغم من ذلك فإن هناك إحجاإال أنه ع، في مصر
أظهرت النتائج أن الغالبية العظمى -نتخابية لشعورهم باإلحباط وعدم جدوى العملية االنتخابية.إلا

اعهم قتنإوكان من أهم أسباب ذلك %)، ٨٧ة (نتخابية بنسبإمن طالب العينة ال يمتلكون بطاقات 
شتراك في لإلوبالتالي ال يوجد مبرر ،  مسبًقاوأن النتيجة معرفة ، بعدم جدوى االنتخابات

نسبة أكدت الدراسة ضعف مشاركة الشباب في عضوية األحزاب السياسية بكما نتخابات.  إلا
، دافهاذلك إلى عدم المعرفة بهذه األحزاب وبرامجها وأه أرجعتو، %) من عينة الطالب٩٠(

أجابت الغالبية العظمى من طالب وقد هتمام األحزاب بالشباب. إوعدم ، راطيةولضعف الديمق
وجاءت الصحف ،%) من مجموع العينة٨٦العينة أنها تحرص على قراءة الصحف بنسبة (

%) من الطالب ٦٥فيما أبرزت  النتائج أن (، القومية (الحكومية) في مقدمة الصحف المقروءة
وعن أهم القضايا التي تابعها ، %) منهم ال يقرأونها٢٥وأن (،  ما يقرأون الصحف الحزبية راًناد

وقضايا الديمقراطية. ، والمشكلة الفلسطينية،  الطالب في الصحف الحزبية هي: قضايا الفساد
%) من الطالب المبحوثين ال يستمعون للبرامج السياسية في ٨٣أوضحت  الدراسة أن (وقد 

م  على مشاهدة البرامج السياسية %) من الطالب إلى حرصه٧٢(فيما أشار،  اإلذاعة
  التلفزيونية.

  

  م1999-دور الصحافة الحزبية في المشاركة السياسية) –.دراسة (أميمة محمد عمران 7

المشاركة ل اإلعالم في مجال ستهدفت الدراسة التعرف على الدور الذي تقوم به وسائإ
والمنهج ، منهج المسحراسة ستخدمت الدإفي جمهورية مصر العربية . ريفية السياسية للمرأة ال

ستبيان طبقت على عينة من السيدات العامالت الريفيات بلغت غستمارة إستخدمت إالمقارن.  و
حرص المرأة الريفية على متابعة ما راسة إلى عدة نتائج من أبرزها: ).  وتوصلت الد١١٠(

التي ل لوسائوجاء التلفزيون في مقدمة ا، اإلعالم من مواد وموضوعات سياسيةل تعرضه وسائ
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من جانب المرأة الريفية عن  وفاًأن هناك عزوالصحف ثم الراديو.  تعتمد عليها المرأة ويليه
هناك عالقة إيجابية قوية ذات داللة إحصائية بين ن أكما لسياسية. المشاركة ال ممارسة أشكا

ة ذات داللة توجد عالقة إيجابيوالمشاركة السياسية للمرأة الريفية.ل التعرض للراديو ومعدل معد
  السياسي.ل المشاركة في العمل اإلعالم ومعدل إحصائية بين التعرض للمواد السياسية  بوسائ

  

  : الدراسات االجنبية ،،،3-2

  

) ،تفسير التغطية االخبارية للحمالت schuck،Andreas(اندرسون واخرون  دراسة-8
الختالفات في التأطير االنتخابية، كيف يسهم "االعالم ، التوقيت والمحتوى " في تفسير ا

  2013-)2009االعالمي النتخابات المجالس النيابية اال وروبية لعام

 Explaining Campaign News Coverage: How Medium, Time, and Context Explain Variation in 
the Media Framing of the 2009 European Parliamentary Elections-  

نتخابية خبارية للحمالت اإلختالفات في التغطية اإلالعوامل المؤدية لإل لى تفسيرإهدفت الدراسة 
وقد  2009والعشرون والتي جرت عام  وروبي السبعتحاد األوروبية للمجلس النيابية لدول اإلاأل

 جابةستبانة لإلسئلة المفتوحة ،وقد هدفت اإلستبانة " بمنهجية األإداة بحث "أستخدم الباحثون فيها إ
يتصرفون بها في تغطية الحمالت عالم بالطريقة التي "لماذا تتصرف وسائل اإل على سؤال

مفردة  )52009على عينة بلغت (جريت الدراسة أستراتيجية سباق "وقد إكأونتخابية كصراع اإل
عالم  دور في شرح تغطية وسائل كل من التوقيت والدولة ووسائل اإلن لأظهرت النتائج أوقد 

تفاوتة في التركيز على النظام مع بروز درجات م 2009البرلمانية لعام نتخابات عالم لإلاإل
   .وروبيتحاد األنتخابي والتوجه العام نحو اإلاإل
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بناء الصورة في السياسة: االعالن -Prasetyawan, Wahyu )( براستي وان دراسة-9
  2012-)2009السياسي في انتخاب اندونيسيا 

-Image Construction in Politics: Political Advertisement in the 2009 Indonesia Election.  

ي السياسة اإلندونيسية لى توضيح األهمية المتزايدة لإلعالنات السياسية فإهدفت الدراسة 
نفسهم للجمهور خالل أحون للرئاسة االندونيسية لتقديم ستخدمها المرشإنتخابية. و الطرق التي اإل

ستخدم الباحث المنهج التحليلي سإ. ود بناء صورة جذابة جماهيرياً، و جه2009نتخابات عام إ
الوصفي من خالل استمارة بحث وقد خلصت الدراسة  إلى أن الدعاية السياسية تفوقت في 
مجالي  اإلعالم"الطباعة واالذاعة "، و أن المرشحين ركزوا في بناء الصورة العامة النفسهم 

  ية والتعاطف مع الفقراء من أجل جذب الناخبين.بطرح مجموعة من  الصفات مثل القوم

  

أثر الترويج السياسي  باستخدام -) Mahmood& Othman(  دراسة  محمد عثمان -10
 The Impact of the Political Promotion via-"الفيس بوك "على توجهات االفراد السياسية 

Facebook on- Individuals' Political Orientations.(-2012   

  

هدفت هذه الدراسة لتوضيح أثر الترويج السياسي عبر الفيسبوك على توجيه األفراد، 
في تشجيع االفراد و لسياسية في الفيسبوك وذلك لتحديد مدى الفائدة المستخدمة من الرسائل ا

كيف يتعامل األفراد مع هذه الرسائل، وأثر هذه الرسائل في التأثير على األحداث السياسية، 
تخدام سإأبعاد، وتم  6استند البحث على   ت، وتغيير األفراد لتوجهاتهم السياسية. وقدوالخيارا

ستبيان في الفيسبوك باللغتين العربية ذا اإلو تم نشر ه ."ستبياناإل"المنهج التحليلي المسحي 
ستخدمت بعض األساليب إمفردة  وقد  405د، على عينة من  واإلنجليزية لمدة شهر واح

لرسائل وقد كشفت عن عدم  صحة الفرضية المتعلقة بموثوقية ا حليل النتائج،اإلحصائية لت
سبوك وغيرها من الدراسات  لتطوير الفي وصت الدراسة بمزيد منأالسياسية عبر الفيسبوك. و

  جتماعي في التسويق السياسي والسياسة بشكل عام.شبكات التواصل اإل
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ستراتيجيات ر مظهر المرشح واإلثأ   Hoegg and lewis)-(هيوج ولويس دراسة -11
 The impact of candidate Appearance and -نتخابية عالنية على النتائج اإلاإل

Advertising strategies on election results(-2011  

  

حزاب السياسية على ل على السمات الشخصية لمرشحي األستداللى اإلإهدفت الدراسة 
عالنات،  واإلعالنات السلبية. والتفاعل مع صورة العالمة ساس المظهر ، واإلنفاق على اإلأ

سات التجريبية  م الباحث مجموعة من الدرايات المتحدة االمريكية وقد استخدالتجارية في الوال
عالنية وقد اإل اإلستراتيجياتية للكشف عن تأثير ظهور المرشح نتخابات الفعلوتحليل نتائج اإل

نتخابات ولكن بشكل جزئي من النظرة المرشح على نتائج اإل ثير مظهرأخلصت الدراسة الى ت
ستراتيجية إمة للحزب السياسي مما يؤثر على الشمولية للناخب الى سمعة الحزب وصورة العال

وصى الباحث بتطوير أنتخابية وقد إلعالنية والترويجية للحملة ااالنفاق على الوسائل اإل
خابية لتسويق المرشحين السياسيين من منطلق صورة نتراتيجيات االنفاق على الحمالت اإلستا

  العالمة التجارية لحزبهم.

  

ستقرائي إلرجاعي ،استإلالتحليل ا -) Janine&Stuart( جنين وستيوارت دراسة -12
 An - 2010نتخابات العامة البريطانية لعام ستخدام اإلعالن الهجومي في اإلإلالمستقبلي و

introspective, retrospective, futurespective analysis of the attack advertising in 

the 2010 British General Election.(-2011  

  

انية عام تخابات البريطإلنتخدام التسويق السياسي في اسإلى تحليل كيفية إهدفت الدراسة 
ن عالإلعلى توظيف ا عتماداًإستخدامه في المستقبل.إحتماالت إوكيفية  تطوره، و  2010

نتخابات إلعالنية  إلباحث المنهج التحليلي للحمالت استخدم الإنتخابية ، إلالهجومي في الحمالت ا
عالن الهجومي في الحمالت إلستخدام  اإليمية جرى الباحث مقارنات تقيأ م وقد1997عام 

زية التي بلورت برامج الحمالت " لبعض القضايا المرك2005، و 2001، 1997نتخابية " إلا
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ستخدم الباحث مزيج من إوالقادة، عملية االقتراع . كما  تخابية وتأثيرها على  الرأي العام ،نإلا
المقابالت األولية والبيانات الثانوية. لتقييم هذه الحمالت و النتائج المترتبة على اإلعالن 

ته ختتم الباحث دراسإمي في المشاركة السياسية، والثقة و سمعة التسويق السياسي وقد الهجو
  .نتخابات البريطانيةإللمستقبل الدعاية السياسية في ا طار إبتقديم 

  

  التعليق على الدراسات السابقة  3-3

  

  :عدة مجاالت منهافي والدراسة فادت الباحثة أطالع على عدد من الدراسات السابقة فقد إلبعد ا

v لمجال الدراسة  التأطير النظري.  

v شكلة الدراسةتكوين وبناء م.  

v واسئلة الدراسةهداف تحديد األ.   

v ستبانة البحث .إسئلة أناء ب 

 

  هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:مايميز   3-4

تعتبر هذه الدراسة األولى من نوعها "في حدود علم الباحث" ضمن الدراسات المحلية   .1
إتجاهات الناخبين نحو الترويج السياسي إلنتحابات المجلس التشريعي التي تناولت 

ات ـدراسمن وجهة نظر الناخب فهناك وإنعكاسه في السلوك اإلنتخابي   الفلسطيني
ليس من وبية  نتخانظر مدراء الحمالت التسويقية اإل تطرقت الى هذا المجال من وجهة

  .وجهة نظر الناخب 
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ة والسياسية والتي عالميإلالعوامل التسويقية و ا مزيج منشتملت هذه الدراسة على إ .2
   .نتخابيةإلكثر شمولية لتسويق الحمالت  اأضاءة إم من خاللها ن تقدأترجو الباحثة 

  

هتمامات إي تمس من القضايا التجوهرية قضية تميزت هذه الدراسة بأنها تتطرق إلى  -3
  .نتخابات قريبة خاصة في ظل الحديث عن إالمواطن الفلسطيني 
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  الرابع: منھجیة البحثل الفص- 4

  ة:  الدارس منهجية  4-1

المنهج الوصفي التحليلي والذي يعرف بأنه "أسلوب يعتمد على دراسة حثة البامت ستخدإ
 كيفياً راًـويعبر عنها تعبي دقيقاً ع أو الظاهرة كما هي في الواقع ويهتم بوصفها وصفاًـالواق

 فاًـ" فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها أما التعبير الكمي فيعطينا وص وكمياً
رتباطها مع الظواهر المختلفة األخرى إر هذه  الظاهرة أو حجمها ودرجات يوضح مقداا ًـرقمي

إلى حقائق عن ل للوصول يتعداه إلى التفسير والتحليل فهو ال يقتصر على وصف الظاهرة ب
  ).  2003،وآخرون ،عبيداتتطويرها وتحسينها "(ل جأالظروف القائمة من 

إتجاهات الناخبين نحو الترويج السياسي قييم و تهدف هذه الدراسة إلى وصف وت
ل ويحاوفي فلسطين   إلنتحابات المجلس التشريعي الفلسطيني وإنعكاسه في السلوك اإلنتخابي

إلي تعميمات ذات ل ي أن يقارن ويفسر ويقيم ذلك أمالً في التوصـفي التحليلـالمنهج الوص
  يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع.ى معن

   

  جمع المعلومات:  مصادر 4-2

  للمعلومات:  سيين مصدرين أساثة الباحمت ستخدإ 

في معالجة اإلطار النظري للبحث إلي مصادر ثة الباحهت تجإحيث  المصادر الثانوية: •
، في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقةل البيانات الثانوية والتي تتمث

راسات السابقة التي تناولت موضوع واألبحاث والد، والدوريات والمقاالت والتقارير
  والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.، الدارسة

جمع  ىإلثة الباحت لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث لجأ المصادر األولية: •
لهذا  صممت خصيصاً، رئيسية للبحثكأداة اإلستبانة ل ات األولية من خالـالبيان

 .كعينة للدراسة  مفردة) 400ت على (ـووزع، رضـالغ
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  مجتمع الدراسة 4-3

   )1-4("محافظتي بيت لحم والخليل " انظر جدول رقم عينة من سة في مجتمع الدرال يتمث

حتى تاريخ  ي بيت لحم والخليل عداد المسجلين على مستوى  محافظاتأ)  1-4ل رقم (جدو
9-8-2012  

  المجموع  الخليل  بيت لحم  الدائرة االنتخابية

  323768  237165  86603  مسجلينعدد ال

 http://www.elections.psاللكترونياالجداول االحصائية لعدد المسجلين الموقع –: لجنة االنتخابات المركزية المصدر
  2013-1-4بتاريخ 

  

  عينة الدراسة:   4-4

، ةراسلكبر حجم مجتمع الد "نظراًالطبقية  العينة العشوائيةيقة " ستخدام طرإبثة الباحمت  قا
  ): Yamen, 1967ستخدام القانون التالي (إحيث تم تحديد حجم العينة ب

  حيث :

N )  323768= حجم المجتمع(  

n )  400= حجم العينة(  

  α = 0.05الداللة مستوى 

  )2-4(وفق الجدول رقم   تي بيت لحم والخليل ة على محافظاإستبان)  400( تم توزيعقد و  

  

  

http://www.elections.ps
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  )2-4رقم (ل جدو

  ظتي بيت لحم والخليلمحافنات وفق ستباإلتوزيع ا

  النسبة المئوية  عدد افراد العينة  المحافظة 

 15.8 61  بيت لحم

 84.2 323  الخليل 

  

تبعاد ـسإم ـد تـ)% و ق97.7ترداد (ـسإ) إستبانة بنسبة 391انات المستردة  (ستبإلعدد ابلغ 
، ستبياناإلطلوبة لإلجابة على يق الشروط المو لعدم تحق ستبيانات لعدم جدية اإلجابة عليهاا )7(

ة ـتبانات القابلـسإلستبانه و نسبة اإ) 384بيانات التي خضعت للدراسة (ستإلوبذلك تكون عدد ا
  . %)96( هيل للتحلي

  

  أداة الدراسة:   4-5

إتجاهات الناخبين نحو الترويج السياسي إلنتحابات المجلس التشريعي ل  تم إعداد إستبانة حو
قسام رئيسية أثالثة إستبانة الدارسة من نت تكو.وقد سه في السلوك اإلنتخابيالفلسطيني وإنعكا

  هي :  

  الفراد العينة   ""الديموغرافيةالسمات الشخصية : لالقسم األو

  ،مكان االقامة ،المحافظة ،طبيعة العمل )يـالعلمـل المؤه(الجنس،العمر ، 

مجاالت خمسة ى ـفقرة موزعة عل )77مجاالت الدراسة وتتكون اإلستبانة من ( القسم الثاني:
  رئيسة هي:  

  ) فقرة   43ويتكون من ( السياسيعالن إلمجال ا ل:األول المجا

  ) فقرة   12ويتكون من (السياسي الشخصي  تقديمالالثاني: ل المجا
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    ات) فقر8ويتكون من (السياسية  لعالقات العامة ا الثالث:ل المجا

     ات) فقر6ويتكون من ( ي الترويج للمرشح السياسالرابع:ل المجا

     ات) فقر  8ويتكون من (  السياسية الدعاية االنتخابية  الخامس:ل المجا

ستبانات إليا استفادة من مزاإلبة المفتوحة تلي كل مجال بهدف اضافة الى قسم خاص لالجاإ
  . المفتوحة والمغلقة

   

ترتيب عناصر فراد العينة أمن جابات المفتوحة  وتطلب فيه الباحثة إلقسم ا : القسم الثالث
ضو المجلس التشريعي مرتبة حسب نتخابي لعإلفي قراره ا كثر تأثيراًالمزيج الترويجي  األ

ستخدام إوقد تم همية أقل أل )5 (همية ورقمأكثر لأل)  1(بحيث يعطى رقم)  5-1 ( همية منألا
  :  ) 3-4( ل ستبيان حسب جدواإلمقياس ليكرت لقياس 

  )3-1مقياس ليكرت من( ة  ثالباحت اختار

  

  ): درجات مقياس ليكرت 3-4رقم ( ل جدو

  ال أثر  الرأي  اثر كبير  االستجابة  

  0  1  2  االستجابة  

  

  صدق االستبيان:   4-6

وقام الباحث بالتأكد ، يقصد بصدق اإلستبانة أن تقيس أسئلة اإلستبانة ما وضعت لقياسه
   : تي على النحو اآلن صدق اإلستبانة ـم
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)على مجموعة من 3ملحق رقم( اإلستبانة األوليةثة الباحضت عر المحكمين: صدق -1
ن صيـمتخصالجامعات الفلسطينية  )أعضاء من الهيئة التدريسية في 7المحكمين تألفت من (

قد تم وعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني أ) من 2لى (إافة ضإالتسويق والعلوم السياسية ي ـف
   .)1رقم ( أسماء المحكمين بالملحقعرض 

ضوء ل على بإجراء ما يلزم من حذف وتعديمت المحكمين وقا راءآل ـثةالباحبت تجاـسإوقد 
  ).   4انظر الملحق رقم ( -ستبيان في صورته النهائية إلذلك خرج اـوب، المقترحات المقدمة

  

اق تسإلختبار اإلستطالعية  إستبانة على عينة ) إ 50( عددتم توزيع العينة االستطالعية:  -2
ستجاب إمجتمع الدراسة ،وقد سبة ـسب مع نيتنال ووزعت بشك، ستبانة إلالداخلي و ثبات ا

هذا  )0.90حتساب  الثبات بطريقة اإلعادة بنسبة (إ% وقد تم 100سبة   ـ) أي بن 50( نهم ـم
  ستطالعية ضمن العينة النهائية .ة اإلولم تدخل العين

  

  حث::األساليب اإلحصائية المستخدمة في الب4-7 

  

  )(SPSS – يصائـاإلحـل برنامج التحليل اإلستبانة من خالل بتفريغ وتحليحثة  البامت قا

Statistical Package for Social Sciences)( تخدام األدوات اإلحصائية التالية:ـسإم ـتد ـوق   

  )، اإلنحراف المعياري والمجاميع النهائية للنسي المئوية بيةالحسا اتالمتوسطالنسب المئوية و(
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  .)4-4وقد تم اعتماد جدول المعايير التالي لتحليل النتائج  احصائيا انظر جدول رقم (

  

  )  المعايير المستخدمة في التحليل االحصائي 4-4جدول رقم (

 التقدير  القيمة  الرقم

 ضعيف 0.0-0.66 1

 متوسط 1.32 - 0.67 2

 عالي 2 – 1.33 3

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- 62 - 
 

  فسير مجاالت الدراسةو تتحليل  :لفصل الخامسا

  

  .للنتائج اإلحصائية إلجابات عينة الدراسة المبحوثة لهذه الدراسة هذا الجزء تحليالًل يتناو

  

  : الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية 5-1

  فيما يلي عرض لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية

  

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس 5-1-1
 

  % من اإلناث50% من عينة الدراسة من الذكور و 50أن ما نسبته )1-5( لن جدويبي

  توزيع أفراد العينة حسب الجنس )1-5جدول(

  مستوى المتغير العدد  النسبة المئوية %

 ذكر 192 50%  الجنس

 أنثى 192  %50

  لمجموع ا 384  100%

  

رأي في مجال الدراسة بداء الإلمتكافأة بين الجنسين  فرصةوقد أظهرت هذه النسبة 
جتماعي إل(أعداد المسجلين وفق النوع ا،وهذه النسبة تتماشى مع نسبة المسجلين في سجل الناخبين 

للذكور ونسبة تقريبية  %)52ظهرت نسبة مشاركة مقاربة ل(أوالتي  )على مستوى الدائرة االنتخابية 
صائیة لعدد المسجلین الموقع حإلالجداول ا 2012لجنة االنتخابات المركزیة –ناث إل%) ل48ب(

  2013-3-20بتاریخ  http://www.elections.psااللكتروني

http://www.elections.ps
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 العمرتوزيع أفراد العينة حسب  5-1-2
  

فراد العينة والذي لعينة حسب متغير الفئة العمرية ألفراد اأتوزيع  )2-5(يبين جدول رقم 
%) من 23.2ه (،وأن ما نسبت عاماً )30-18فراد العينة من فئة (أ%) من 54.9ن (أيظهر 

%) 13ما نسبته ( )عاما50ً-41وتمثل الفئة العمرية الواقعة بين ( ، )عاما40ً-31الفئة العمرية (
%) وتحتل الفئة العمرية 7)عاما  نسبة (60الى51من أفراد العينة ،كما تشكل الفئة العمرية من (

  %من أفراد العينة .) 1.8بلغت ()عاما 60التي تزيد عن (

  العمرع أفراد العينة حسب توزي )2-5جدول(

  المتغير العدد  النسبة المئوية %

  

  لعمرا

 

54.9 211 18 – 30 

23.2 89 31 – 40   

13 50 50- 41  

7 27 51 –60-  

  60أكثر من  7  1.8

  

قد مثلت  ) عاما40ً-31و( )30-18ن الفئة العمرية الشابة للفئتين (أويتضح من الجدول السابق 
لى تميز المجتمـع  غ ن الفئة العمرية لعينة الدراسة وتعزو الباحثة هذه النسبة%) م78ما نسبته (

%) وان ما نسبته 53ما نسبته ( عاماً 60-14نه مجتمع فتي يمثل فيه الفئة ما بين أالفسلطيني ب
المركزي الجهاز حصاءات  إحسب  %) من سكان الضفة الغربية يزيد عمرها عن ستين عاما3ً(

-واقع ظروف السكن في األراضي الفلسطينية-لبيانات التعداد ل(مشروع النشر والتحلي-الفلسطيني حصاءلإل

  .وهي نسبة تتماشى مع نتائج الدراسة محل البحث )27م ص 2009
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 المؤهل العلمي توزيع أفراد العينة حسب  5-1-3
 

ن أفراد العينة حيث يظهر الجدول نسبة المئوية للمؤهالت العلمية ألال )3-5(يبين جدول رقم 
%) من حملة مؤهل 14.1ن (أنة حاصلون على ثانويةعامة فأقل وفراد العيأ%) من 40.6(

فراد العينة من أمن  %)5.2من حملة البكالوروس وان ( تقريباً %)40.1ن ما نسبته (أالدبلوم و
  .حملة شهادة الدراسات العليا 

  حسب المؤهل العلميتوزيع أفراد العينة  )3-5جدول(

  المتغير لعددا  النسبة المئوية %

  

  لعمرا

 

 ثانوي أو أقل 156 40.6

 دبلوم 54 14.1

  بكالوريوس 154 40.1

  دراسات عليا 20  5.2

  

ة االستبانة و لتعبئ المبحوثين مؤهلين علمياً%) من  59ما نسبته (بأن وتوضح الدراسة 
ـ إنتخابي ،إلاسلوكهم على الترويجي ام المزيج ستخدإالتعبير عن مدى أثر ن النتـائج  أى ضافة ال

دنى فأقل والذين يمثلون أللمؤهل العلمي االدراسة من حملة ا عينة%)  من 40.1تظهرما نسبتة (
ربات البيوت الالتي لم كبار السن غير المتعلمين ولم توفق في الحصول على مؤهل علمي كفئة 

عـن هـدف   مكانية تعبير الطرفين إسة وهي نسبة ممثلة بشكل يعبر عن تمام الدراإيتمكن من 
  .االدراسةـلت لهـيعطي ثقة بالنتائج التي توصالدراسة مما  
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  مكان السكن توزيع أفراد العينة حسب  5-1-4

 

ماكن السكن والتي تمثل المدينة فيه ما نسبته أفراد العينة على أتوزيع  )4-5(يبين جدول 
   .%) من سكان المخيم12%) ونسبة (30.4( %) والقرية ما نسبته57.6(

  

  حسب مكان السكن توزيع أفراد العينة  )4-5جدول(

  

  المتغير العدد  النسبة المئوية %
  

 مكان السكن 

 

  مدينة 221 57.6

  قرية 117 30.4

  مخيم 46 12

    

في  ارتفاعاًتشهد الضفة الغربية لى كون  إرتفاع نسبة الحضر"المدينة " إوتعزو الباحثة 
لتجمعات الحضرية في األراضي الفلسطينية الحضر,  حيث بلغت نسبة األسر في ا نسبة سكان

ــات  لمخيمات % ل15.5% للريف و31.4ل% مقاب53.1 ــع توقع تجاهات النمو إبأن تستمر م
تقطاب المزيد سإلقدرة المراكز الحضرية على  المتزايد للسكان في المناطق الحضرية مستقبالً

ــب من سكان الريف  ــاءات  إحس شروع النشر (م-الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيحص
) وهي 29م ص 2009-واقع ظروف السكن في األراضي الفلسطينية - لبيانات التعداد لوالتحلي

  .محل البحث نسبة تتماشى مع نتائج الدراسة
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 المحافظةتوزيع أفراد العينة حسب  5-1-5
  

بيت لحم " حيث –"الخليل   ية حسب محافظاتتوزيع افراد العين )5-5(يوضح جدول رقم 
ومثل سكان محافظة بيت لحم ما  %) 84.2حصول محافظة الخليل على نسبة ( ظهرت النتائجأ

   .%) 15.8نسبته (

  حسب المحافظة  توزيع أفراد العينة  )5-5جدول(

    المتغير العدد  النسبة المئوية %

 المحافظة 

 

  الخليل 323 84.2

 بيت لحم 61  15.8

  

لى محافظات إ وبيت لحم  الخليل تيحافظالتمثيل النسبي التقريبي  لموهذه النسب تتماشى مع 
-9نتخابات المركزية حتى تاريخ ل عدد المسجلين في سجالت لجنة اإلالضفة الغربية حيث يمث

%) لمحافظة بيت 26% من محافظات جنوب الضفة الغربية وما نسبته (74ما نسبته  8-2012
 http://www.elections.psااللكتروني لين الموقعالجداول االحصائية لعدد المسج–لجنة االنتخابات المركزية لحم . 

  2013-3-20بتاريخ 

  

 طبيعة العمل توزيع أفراد العينة حسب  5-1-6
 

فراد العينة حسب متغير طبيعة العمل حيث شكلت فئة أتوزيع   )6-5(يظهر جدول رقم  
سبة ثم فئة بال عمل بن %)21.4%) وتالها فئة الطالب بنسبة (33.6الموظفين النسبة االعلى (

%) ثم فئة التاجر بنسبة 12.5، كما حصلت فئة العمال الترتيب الرابع بنسبة ( %)19,8(
  %) .3.4بلغت ( %) وتذيل الترتيب فئة المزارعين بنسبة5.2(

  

http://www.elections.ps
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  طبيعة العمل حسب توزيع أفراد العينة  )6-5جدول(

  المتغير العدد  النسبة المئوية %

  

  طبيعة العمل 

 

 موظف 129 33.6

 اجرت 20 5.2

 عامل 48 12.5

 رجل أعمال 16 4.2

 طالب 82 21.4

 مزارع 13 3.4

 بال 76  19.8

  

فراد العينة من الفئة المؤهلة أكبر كون  حصول فئة الموظفين على النسبة األوتعزو الباحثة 
فئة الطالب على نسبة مرتفعة من  ) كما تظهر الدراسة حصول10حسب جدول رقم ( علمياً

هتمام بالتعليم من قبل االسرة إلضافة الى اإفراد العينة أرتفاع الفئة الشابة في إينة بسبب فراد العأ
في( القطاع العام او الخاص او سواء  الفلسطينية كمحدد رئيسي للحصول على وظيفة مستقبلية

 % نتيجة لوجود حجم عمالة كبير  نظرا12ًهلي )  وتحتل فئة العمال الترتيب الثالث بنسبة األ
  " . 2012أبو زنيد – اقتصادي الفلسطيني الخاص "االقتصاد الصمودياإل للوضع
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  و تفسير مجاالت الدراسةتحليل :5-2

  

 السياسي  عالنمحور اإل: اوالً  5-2-1
 

  تي:من عدة محاور فرعية على النحو اآلفراد العينة أتم فحص تأثير االعالن  على  
  

عالني المفضل وقد إلالنمط ا ي مفردات العينة حولأر )7-5(يوضح جدول رقم 
-1.16) على التوالي على درجة تقدير متوسط بين  (2-3-6-4-5-1حصلت الفقرات (

عالن بنمط إلكبر ثم اثر األعالن  الحواري على األإلقد اظهرت الدراسة حصول نمط اف) 0.73
بصوت معلق تفضيل  فالمصحوب عالن التمثيلي الترتيب الثالث في الإلخذ اأو–الفيلم التسجيلي 

  .عالن الغنائي إلعالن الكرتوني وتذيل الترتيب اإلثم ا
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  هميةعالني" مرتبة حسب األإل"القالب االسياسي  قة بنمط اإلعالن) النتائج المتعل7-5جدول(

  

نحراف إو )1.16( كبر بمتوسط بلغثر األعالن الحواري على األإلوتعزو الباحثة حصول ا
لى إضافة إب وخفايا النقاش وعيو فين بوضوح ومزاياي الطرأنه يظهر ر) أل0.91معياري بلغ (

تصال المختلفة (البريدااللكتروني إلرصة للنقاش والسؤال عبر وسائل اعطاء الجمهور الفإ
و عند بروز اخاصة في القضايا الشائكة  شائعاً سلوباًأويعتبر  والرسائل القصيرة وغيرها )

الحوار نتباه المهتمين بموضوع إثير لمحتوى الفكري للطرفين مما يخالفات واضحة في ا

الترتيب
  

 متوسط نمط  اإلعالن
انحراف 
 معياري

 أثر كبير ال رأي  ال أثر
 درجة

 عدد التقدير
نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

1 
يؤثر نمط اإلعالن الحواري على قراري 

 االنتخابي
  متوسط 50.3 193 15.6 60 34.1 131 0.91 1.16

2 
يؤثر اإلعالن  بنمط الفيلم التسجيلي  على 

  قراري االنتخابي
  متوسط 34.6 133 27.3 105 38.0 146 0.85 0.97

3 
راري يؤثر نمط  اإلعالن  التمثيلي على ق

  االنتخابي
  متوسط 32.6 125 26.3 101 41.1 158 0.86 0.91

4 
يؤثر نمط  اإلعالن  المصحوب بصوت 

  معلق على قراري االنتخابي
  متوسط 29.2 112 29.7 114 41.1 158 0.83 0.88

5 
يؤثر  نمط   اإلعالن  الكرتوني على 

  قراري االنتخابي
  متوسط 26.3 101 23.7 91 50.0 192 0.84 0.76

6 
يؤثر نمط  اإلعالن  الغنائي على قراري 

  االنتخابي
  متوسط 25.3 97 22.7 87 52.1 200 0.84 0.73

  المتوسط الحسابي للنسب المئوية
42.7  

 

24.2 

 

33.0 
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)% من العينة عدم تأثرهم بالنمط الحواري 34.1فيما أبدى (ثارة.إويضفي على النقاش حماسة و
  ي حول هذا النمط اإلعالني .)% من العينة عدم إبداء الرأ15.6(وأوضح 

نحراف إو )0.97عالن بنمط الفيلم التسجيلي على متوسط بلغ (إلوفي المرتبة الثانية حصل ا
عالن إلبراز نقاط القوة لمحتوى اإلعالني تقليدي يتم تداوله إسلوب أ) كونه 0.85معياري(

براز مقارنة بين وضع سابق ووضع إلو أي نجازات كالتاريخ النضالإللى تذكير المتابع باإضافة إ
 ني%) عدم تأثرهم بهذا النمط اإلعال38وقد أبدى (حالي مرغوب من قبل الجمهور المستهدف .

)% من العينة عدم إبداء  27.3وتعزو الباحثة النتيجة إلرتفاع نسبة الشباب في العينة وأوضح(
  الرأي حول هذا النمط اإلعالني .

نحراف إو )0.91عالن التمثيلي على متوسط بلغ (إلوفي الترتيب الثالث حصل ا 
باب والتي تمثل )وتعزو الباحثة ذلك كونه اسلوب مفضل من قبل فئة الش0.86معياري بلغ (

نسبة مرتفعة من افراد العينة اضافة الى كونه اسلوب اعالني خفيف يركز على الرسالة 
وقد  االعالنية المرغوبة بطريقة درامية تناسب الفئة المستهدفة سواء  اكانت جدية اوهزلية .

عالني جديد %) عدم تأثرهم بهذا النمط اإلعالني وتعزو الباحثة النتيجة كونه قالب إ41.1أبدى (
  )% من العينة عدم إبداء الرأي حول هذا النمط اإلعالني . 27.3فيما أوضح(

  

) 0.88في الترتيب الرابع حصل االعالن المصحوب بصوت معلق على  متوسط بلغ (
سلوب االعالني في الباحثة ذلك الى استخدام هذا األ ) وتعزو0.83وانحراف معياري بلغ (

سالة ضافة تعليقات على بعض المشاهد المصاحبة للرإو أثر من لغة كأعالنات المترجمة الى اإل
 27.3%) عدم تأثرهم بهذا النمط اإلعالني  فيما أوضح (41.1وقد أبدى ( عالنية المستهدفة .اإل

  )% من العينة عدم إبداء الرأي حول هذا النمط اإلعالني .

المصحوب –التمثيلي –ي الفيلم التسجيل–ربعة السابقة " الحواري وتمتاز الفئات األ
وخاصة التلفازي مما  عالنإلدرامي الذي يعتبرقوة كامنه في اسلوب الستخدام األإبصوت معلق" ب

طار إي  ضمن جتماعإيسمح البناء الدرامي تقديم ماهو حيث  )1999ي(الخضور أيتوافق مع ر
  جتماعي والعالقة بين شخصياته  .إلحساسية الحدث ا أوو كمغامرة أدفء 
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عالن الكرتوني والغنائي على التوالي إلفي المرتبة الخامسة والسادسة ا ل الترتيبوتذي
على التساوي وتعزو الباحثة ذلك  )0.84نحراف معياري بلغ (إوب )0.73) و(0.76بمتوسط (

في فلسطين على وجه الخصوص في العالم العربي و  عالنيتين حديثتين نسبياًإداتين الى كونهما إ
و توظيف شخصية محلية (سياسية اجتماعية ...) أشخصيات كرتونية شهيرة ستخدام إوذلك ب

سم إعالن الغنائي لتثبيت إلستخدام نمط اإبدأ التوجه نحو  عالنية وحديثاًإلا لتوصيل الرسالة
من أمل ع وطبيعة عمل المنظمة المعلنة يلحان تناسب وضأمات والمنظمة في ذهن جمهورها  بكل

  كرارها من قبل الجمهور المستهدف .ت ن يتمأخاللها المعلن 

عالن إلو الغنائي وبعض حاالت اأعالن في قالب الرسوم المتحركة وهذا النمط من اإل
و اعالن إلارات ان يكرر المتابعون عباعالنية يأمل المعلنون من خاللها إنماط أالتمثيلي هي 

لى المتابعين ععالن إلظاهرة لثير النفسي الأنعكاسات التإحد أها فيها كآالتي ر المشاهدمحاكاة 
  )2004بوميسم،أ(خاصة المراهقين 

ستخدامات إلنتباه المشاهدين بحكم اإنات التلفزيونية القدرة على لفت عالإلولذلك تمتلك ا
  ) 1999خضور جتماع عاملي "المعرفة والمتعة "(إالذكية للمؤثرات السمعية والبصرية بسبب 

عالن والتي تعتبر إلحول الوظيفة الرمزية ل )1999الخضور ،ورده( أضافة الى ما إ
لمشاهد والذي تكون عالني المعتمدة على االيحاء المستقى من اتصال اإلساس في اإلالعنصر األ

عالن إلبكفاءة من خالل ا هكن توظيفقصى قدر من الفعالية والذي يمأعالنية في إلعنده القوة ا
  الكرتوني والتمثيلي.

عالن إل) حول حصول ا2009الرباعي،وردته (أاسة ما نتائج هذه الدر وقد خالفت
ن المصحوب بصوت عالإلعالن الحواري واإلعلى ترتيب وحصول اأالكرتوني والتمثيلي على 

وترجع الباحثة  ،وردته حول الملل وعدم التشويق فيهماأ خير بسبب ماأمعلق على ترتيب 
ة الرباعي على فئة المراهقين ختالف مجتمع الدراسة حيث ركزت دراسإختالف النتائج الى إ

 شتملت هذه الدراسةإعالن بينما إلالمؤثرات السمعية والبصرية في االتي تميل الى التشويق و
  .وسع أعلى شرائح وفئات عمرية 
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% من عينة المبحوثين لم تبد تأثرها بنمط 42.7وقد خلص مجال نمط اإلعالن السياسي إلى أن 
% تأثرهم بنمط 33% رأياً تجاه نمط القالب اإلعالني وأبدى  24.2القالب اإلعالني، فيما لم يبد 

  القالب اإلعالني وإنعكاسه على سلوكهم اإلنتخابي .

  

v 5-2-1-2 المتلفزعالن زمن اإل 

ظهرت أعالن المتلفز وقد إلفراد العينة لمتابعة اأ) الزمن المفضل لدى 8-5يظهر جدول رقم (
صلت فترة المتابعة المسائية على درجة تقدير ) وقد ح8-7-10-9لفقرات (االنتائج حصول 

                .عالن على درجة تقدير متوسط  إلالي فيما حصلت باقي فقرات زمن اع

  عالن المتلفزإلا ) زمن8-5جدول  رقم(

 زمن اإلعالن  الترتيب
متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

 أثر كبير ال رأي ال أثير
 درجة

 عدد التقدير
نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

1 
أفضل أوقات المساء لمشاهدة 

 التلفاز
  عالي 69.8 268 15.4  59 14.8 57 0.74 1.55

 متوسط 28.6 110 33.1 127 38.3 147 0.81 0.90  أتابع التلفاز في جميع األوقات  2

3  
أفضل أوقات المشاهدة 

  الصباحية للتلفاز
 متوسط 28.4 109 23.2 89 48.4 186 0.85 0.80

4 
أفضل فترة الظهيرة لمشاهدة 

  التلفاز
 متوسط 20.1 77 32.3 124 47.7 183  0.78 0.72

 ةالمتوسط الحسابي للنسب المئوي
37.3  

 

26 

 

36.7 

  

نحراف معياري بلغ إ) و1.55ثر بمتوسط بلغ(أعلى أو الباحثة حصول فترة المساء على وتعز
تبارها فترة مناسبة لجميع الفئات وجميع شرائح عإعالن المتلفز بإل)  في المتابعة ل0.74(
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ن فترات المساء عادة أمن  )91،ص2009الرباعي ، (وردتهأتمع .وهذه النتيجة تتماشى مع ما المج
نقضاء ساعات إي البيت والترفيه بعد سرة ففراد األأعلى فترات متابعة بسبب تواجد أما تحظى ب

ثرهم بفترة المتابعة المسائية  وتعزو الباحثة %) عدم تأ14.8وقد أبدى ( .العمل في النهار
النتيجة بسبب دخول االنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي إلى عالم االسرة والتي تستحوذ جزء 

)% من العينة عدم إبداء 15.4ليس يسيراً من يروتوكول الفترة المسائية لألسرة  فيما أوضح(
  . اإلعالن المسائي الرأي حول 

 )0.90وقات بمتوسط (ينة متابعتهم للتلفاز في جميع األفراد العأمن  )% 28.6(ظهر أفي حين 
تعتبر من فئة ربات البيوت  سةالدرا عينة مرتفعة من نسبة ) كون 0.81نحراف معياري بلغ (إو
%) 38.3ذوي التحكم بأوقاتهم ومواعيدهم وقد أبدى(لى المتقاعدين والتجار إضافة إو بال عمل أ

الباحثة النتيجة إلى  شمول عينة الدراسة على شرائح إجتماعية متعددة فيما  عدم تأثرهم وتعزو
  )% من العينة عدم إبداء الرأي حول هذا النمط الزمني اإلعالني . 33.1أوضح(

  

نحراف معياري  إ) و0.80على الترتيب الثالث  بمتوسط (المتابعة الصباحية حصلت قد و
ة الطلبة لتلفاز في فترة الظهيرة وهي فترة تناسب فئ% متابعتها ل20.1ظهرنسبة أ) وقد 0.85(

فراد عينة أطالب من فراد العينة وهي نسبة تتماشى مع نسبة فئة الأ%من 21والتي مثلت نسبة 
نتقائي إل) حول الدور ا16ص،2008،وردته( الرباعيأ.ونتائج هذا المجال تتماشى مع ماالدراسة 

عالنات في فترات تهم الفئة المستهدفة من عرض اإلالسوقي المستهدف من خالل  وتحديد القطاع
  الجمهور .

) من العينة عدم تأثرهم بفترة الظهيرة لمتابعة التلفاز 47.7وفي الترتيب الرابع أبدى (
وعزو الباخثة النتيجة كون فترة الظهيرة فترة الذروة في العمل والدراسة والتفاعل اإلجتماعي 

كبير لفترة الظهيرة  وتعزو الباحثة النتيجة بسب وجود فئة  )% من العينة أثر20,1فيما أبدى (
%)عدم 32.3(بال عمل ) كربات البيوت والمتقاعدون ضمن فئات عينة الدراسة وقدأبدى (

  تأثرهم بفترة الظهيرة للمتابعة التلفزيونية .
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% من عينة المبحوثين لم تبد تأثرها  37.3وقد خلص مجال زمن اإلعالن السياسي إلى أن 
زمن بث اإلعالن التلفازي وأبدى  .% رأياً تجاه 26بزمن بث اإلعالن المتلفز ، فيما لم يبد 

  % تأثرهم بزمن بث اإلعالن المتلفز  وإنعكاسه على سلوكهم اإلنتخابي.36.7

  

v 5-2-1-3 عالن التلفازي "المتلفز "إل:ا 
 

ر النتائج ) أثر االعالن المتلفز على سلوك الناخب حيث تظه9-5يظهر جدول رقم (
  .) 1.15-1.57) بمتوسط حسابي بين (12-13-14-11حصول الفقرات (

  عالن المتلفز على سلوك الناخباإل إتجاهات الناخبين نحو) 9-5جدول رقم (

 المتوسط  اإلعالن  التلفازي  الترتيب
االنحراف 
 المعياري

 تأثير كبير ال رأي ال تأثير
 درجة

 عدد التقدير
نسبة 
 مئوية

 عدد
 نسبة
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

1  
بساطة  اإلعالن  التلفزيوني 

  ووضوحه تحفزني على المتابعة
  عالي 71.6 275 13.5 52 14.8 57 0.74 1.57

2  
أفضل متابعة المحطات  الفضائية 

 العربية
 عالي 60.9 234 17.7 68 21.4 82 0.82 1.40

3  
أفضل  متابعة المحطات الفضائية 

 الفلسطينية
 متوسط 51.8 199 23.4 90 24.7 95  0.83 1.27

4  
أفضل متابعة محطات التلفزة 

  المحلية في محافظتي
 متوسط 45.1 173 25.0 96 29.9 115 0.85 1.15

 المتوسط الحسابي للنسب المئوية 
22.7 

 

19.9 

 

57.3  
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) 1.57على بمتوسط بلغ (ثر األعالن ووضوحة على األوتعزو الباحثة حصول بساطة اإل
.وهذه النتيجة وبدرجة تقدير عالي بسبب مالءمتها لكافة فئات وشرائح المجتمع )  0.74و(

عالن فكلما زاد إلدراك باإلحول عالقة ا )40،ص2009(الرباعي ،ليه إشارت أتتوافق مع ما 
  لى تبني للقرار .إوتحول  دراك وضوحاًإللصوت الصورة الحركة" كلما زاد احجم المؤثر" ا

القنوات الفضائية العربية على درجة تقدير عالي بمتوسط  في الترتيب الثاني حصلت
%  الميل لمتابعة القنوات 60.9بدى أ) فقد 0.82نحراف معياري بلغ (إ) و1.40حسابي بلغ (

ضافة الى إحداث عالمية ك بسبب تنوع مجاالتها وتغطيتها ألالفضائية العربية وتعزو الباحثة ذل
  حداث الهامة .األ التغطية الحصرية لبعضعالمية في البث والقدرة والكفاءة اإل

  

ثر على الناخب سطينية على الترتيب الثالث في األوقد حصلت القنوات الفضائية الفل
 بدىأفقد  )0.83نحراف معياري بلغ (إو )1.27بدرجة تقدير متوسط ومتوسط حسابي بلغ (

تركز على الحدث  الفلسطينية كونها فراد العينة متابعتهم للقنوات الفضائيةأ% من 51.8
لعربية ولوية الفضائيات اأة والمحافظات .وهذه النتيجة حول الفلسطيني على مستوى الدول

تقطاب سإحول  )354ص ،2003خرون ،آليه (مرميية وإشار أوالفلسطينية  تتفق مع ما 
قليمية وليس القطرية إلحداث الى تغطية األإعالن والتحول إلالفضائيات نصف ميزانيات ا

) حول تنامي بروز االعالن عبر 2006البدوي،ما ان هذه النتيجة تتوافق مع ما اشار اليه(فقط.ك
لى نمو إضافة إبير وكثافة وتنوع طبقات الجمهور الفضائيات ومنها بروز ظاهرة السوق الك

  رتفاع مستويات الثقافة العامة .إعالن المتخصصة وإلوكاالت ا

  

العينة بدرجة تقدير  فرادأثر على رابع  في األت المحلية الترتيب الوقد تذيلت القنوا
% من 45.1بدى أ) حيث 0.85نحراف معياري بلغ (إ) و1.15متوسطة ومتوسط حسابي بلغ (

قدرة القنوات المحلية على تغطية لى إنوات المحلية وتعزو الباحثة ذلك فراد العينة متابعتهم للقأ
تغطية الجغرافية لهذه المحطات والتي لى ضعف الإضافة إحداث محلية تهم  سكان المنطقة أ

تتماشى مع نسبة سكان المدينة من وهي نسبة ، تتمركز عادة في المدن الرئيسية دون الريف 
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ستعاضة إلا مكانيةإضافة الى إالدراسة ، عينة %) من مفردات 56والتي بلغت (فراد العينة أ
ذه جتماعي وهإلة ووسائل التواصل اذاعات المحليإلالتلفزة الفضائية الفلسطينية واعنها بمحطات 

والتي  تدفع  طلق عليه " الدوافع النفعية"أ) بما 21ص2005(العبد ،ورده  أالنتيجة تتماشى مع ما
تصال التعرف على الذات واكتساب إلن من دوافع التعرض لوسائل اأتصال حيث يرى إلالفرد ل

  المعرفة ومراقبة البيئة .

ات ـوان "اتجاهـ) بعن2007،المةـس(ة ـع دراسـمقرة فهذه الل ختلفت نتيجة تحليإوقد 
سلع ـال ىعن المنتجات الوطنية بالتطبيق علالمستهلكين السعوديين نحو اإلعالن التليفزيوني 

و التي توصلت إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى غالبية أفراد عينة البحث ، ستهالكية"إلا
 إيجابي أيضاًل تجاهات بشكاإلت هذه نعكسإو، لتليفزيوني عن السلع الوطنية واإلعالن اـنح
ة ـلدراسة إلى موافقحيث تشير هذه ا، نظرة المستهلكين السعوديين تجاه هذه السلع ىـعل

القناة  بكفاءةو قد يكون ذلك مرتبط ، ستجابة الزبائن لإلعالن التلفزيونإل ضة حوـمنخف
  ختالف نوع المنتج.إل ة أوـالتلفزيوني

  

% من عينة  22.7ين نحو  اإلعالن السياسي المتلفز  إلى أنوقد خلص مجال اتجاهات الناخب
المبحوثين لم تبد تأثرها باإلعالن المتلفز وعدم إنعكاسها في سلوكهم اإلنتخابي ، فيما لم يبد 

% تأثرهم  57.3أثر اإلعالن التلفازي على سلوكهم اإلنتخابي وأبدى  % رأياً تجاه 19.9
  ى سلوكهم اإلنتخابي.باإلعالن المتلفز  ووجود إنعكاس عل

  

v 5-2-1-4 ذاعة "الراديو "عالنات اإلإ 
 

ذاعية على درجة تقدير إلعالنات اول جميع فقرات اإل) حص10-5يظهر الجدول رقم (
) بمتوسط حسابي تراوح بين 16-15-17ثر الفقرات جاءت مرتبة على التوالي (أمتوسط وان 

)1.20-0.73(  
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v ) ذاعة "الراديو "نات اإلعالإ نحو إتجاهات الناخبين )10-5الجدول رقم 
 

على بنسبة ثر األذاعي على األإلعالن اإلصول فقرة التجديد والتغيير في االنتائج ح تظهر
لك ) وتعزو الباحثة  ذ0.89نحراف معياري بلغ (إو )1.20وبمتوسط حسابي بلغ ( %)50.8(
ذاعي خاصة عالن اإلثها التجديدات في ذهن المتابع لإللى عملية الجذب ولفت االنتباه التي تحدإ
لى إضافة إصوات والمؤثرات الصوتية ن األإعلى حاسة السمع بشكل تام وهنا ف عتمدنها وسيلة تأ

ذاعي الن اإلعكما يحظى اإل ،نتباه المستمعإتلعب الدور الرئيسي في جذب   طريقة التقديم 
نشغال في العمل خاصة في ساعات ثناء اإلأمكانية المتابعة إسبب بتمام السائقين وربات البيوت هإ

)% من العينة عدم تأثرهم بأهمية التجديد والتغيير في الرسالة 31.3فيما أبدى ( بكر .الصباح الم
%) أي رأي تجاه التجديد والتغيير في الرسالة 18فيما لم يبد (اإلعالنية على سلوكهم اإلنتخابي 

  اإلعالنية .

)% أي أثر لتكرار اإلعالن اإلذاعي على سلوكهم 45.1لم يبد ( الترتيب الثانيوفي 
ألول نتباه إلاإلنتخابي وتعزو الباحثة النتيجة إلى أهمية الرسالة اإلعالنية والتي يمكن أن تلفت ا

بمتوسط حسابي  أثر كبير لتكرار اإلعالن  %)من  افراد العينة30.7(في حين أبدىوهله 

 المتوسط الراديو-إعالن اإلذاعة  لترتيب
االنحراف 
 المعياري

 عدد
نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

درجة 
 التقدير

1 
التجديد والتغيير في أفضل 

  على الراديواإلعالنات 
  متوسط 50.8 195 18.0 69 31.3 120  0.89 1.20

2 
في الن االنتخابي يؤثر تكرار اإلع

  على قراري االنتخابيالراديو  
  متوسط 30.7 118 24.2 93 45.1 173 0.86 0.86

3  
عبر لدعاية  المرشحين سماعي 

على قراري ثر  عادة ما تؤالراديو 
 االنتخابي

  متوسط 23.4 90 26.6 102 50.0 192 0.82 0.73

 المتوسط الحسابي للنسب المئوية
42.1 

 

22.9 

 

34.9 
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سي ساسة السمع التي تلعب الدور األ) وتعزو الباحثة ذلك الى حا0.86وانحراف معياري بلغ (
  %)أي رأي في هذا المجال .24.2فيما لم يبد (التاثير الذهني على المستمع . في

) من العينة عدم تأثرهم بإعالنات اإلذاعة وتعزو الباحثة ذلك إلى تراجع %50(ظهرأوقد 
فراد العينة تأثرهم ا%) من 23.4(نت فيما أبدى اإلهتمام باإلذاعة مع ظهور التلفاز واإلنتر

همية وهي نسبة تعود أل )0.82نحراف معياري بلغ (إ) و0.73وسط بلغ (ذاعي بمتباالعالن اإل
المركز الفلسطیني ( وردهأما هذه النتيجة تخالف عالنية .وعالنية كوسيط للرسالة اإلداة اإلاأل

رغبات شباع إذاعية ودورها في دور المحطات اإل حول  )2005- للدیموقراطیة وحل النزاعات
وألنها تتمتع بنوع من السرعة ، ث السياسية واألخبارالعامةالجمهور في اإلطالع على األحدا

سقف الحرية للمواطن وقللت ضافة الى كونها رفعت إ،ادية والموضوعية في طرح رسالتهاوالحي
مواطنين كما أنها ال القضايا التي تهمل القيود ودعمت حركة اإلعالم وباتت أكثر جرأة في تناو

نتقادات السلطة أو ذوي إع لها الجمهور وال تخشى من المتناقضة كي يستمراء لآلتتيح الفرصة 
إضافة إلى أن حجم النجاح أو جزءاً كبيراً منه يعود إلى أن طرحها للقضايا الوطنية ، النفوذ

وكافة ل العامة والسياسية يكون برؤية سياسية تختلف نوعاً ما عن توجه األحزاب والفصائ
فيما لم الجمهور على متابعتها من وجهة نظره. القوى على الساحة الفلسطينية األمر الذي يشجع

  عالن اإلذاعي .)من أفراد العينة رأياً تجاه اإل26.6يبد (

% من عينة   42.1وقد خلص مجال إتجاهات الناخبين نحو  إعالنات اإلذاعة والراديو  إلى أن
ي سلوكهم المبحوثين لم تبد تأثرها باإلعالن عير محطات اإلذاعة والراديو وعدم إنعكاسها ف

أثر اإلعالن اإلذاعي على سلوكهم اإلنتخابي وأبدى  % رأياً تجاه  22.9اإلنتخابي ، فيما لم يبد 
  % تأثرهم باإلعالن عبر محطات اإلذاعة  ووجود إنعكاس لها على سلوكهم اإلنتخابي.  34.9

  

v 5-2-1-5 عالنات الصحف والمجالت :إ 
 

ث حف والمجالت على قرار الناخب حيعالن عبر الصثر اإلأيوضح  )11-5(جدول رقم 
عدا )0.76 -1.16( ن جميع الفقرات حصلت على درجة تقدير متوسط بينأظهرت النتائج أ

 )1.36الفقرة الخاصة بجاذبية العنوان والتي حصلت على تقدير عالي بمتوسط حسابي بلغ (
  ).22-19-18-23-24-20-21وجاء اثر الفقرات على مرتبة على التوالي(
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عبر الصحف والمجالت على السياسي عالن اإل إتجاهات الناخبين نحو) 11-5قم (ر ولجد
  الناخب سلوك 

  

تظهر النتائج  حصول جاذبية العنوان كمؤثر في قراءة الصحف على تقدير عالي بمتوسط 
ثر أ% من مجتمع الدراسة 58.3بدى أحيث  )0.82نحراف معياري بلغ (إو )1.36حسابي (

جاذبية العنوان على قراءتهم لخبر الصحيفة وتعزو الباحثة ذلك الى توظيف العوامل النفسية 

 االنحراف المعياري  المتوسط إعالن الصحف والمجالت  الترتيب
  أثر كبير  ال رأي  ال أثر

 درجة
 عدد التقدير

نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

1 
اقرأ إعالن الصحيفة إذا 

  العنوان جذبني
  عالي 58.3 224 19.5 75 22.1 85 0.82 1.36

2  
أفضل إعالنات الصحف 

مات  ذات الرسو
  والصور

 متوسط 46.1 177 23.4 90 30.5 117 0.86 1.16

3  

أفضل ظهور  إعالنات 
في مجالت المرشحين  
األنشطة متنوعة  

  والتوجه

  متوسط 43.5 167 29.2 112 27.3 105 0.83 1.16

4  

المرشحين  اقرأ إعالنات 
إذا جذبتني في المجالت 

-طريقة العرض "الحجم
  الصور " –اللون 

  متوسط 44.5 171 26.3 101 29.2 112 0.85 1.15

5  
أتابع إعالنات المرشحين  

  المحليةف في الصح
  متوسط 32.0 123 27.1 104 40.9 157 0.85 0.91

6  
أفضل اإلعالنات 

المتكررة في الصحف 
  على فترات متقاربة

  متوسط 25.0 96 30.5 117 44.5 171 0.81 0.80

7  
أتابع إعالنات المرشحين 

  المجالتفي  
  متوسط 21.4 82 32.8 126 45.8 176 0.78  0.76

 المتوسط الحسابي للنسب المئوية 
34.3  
 

26.9 
 

38.6 
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للقارئ وتقنيات الطباعة واالخراج لجذب تركيز القراء على عنوان مستهدف ثم مواصلة قراءة 
)% أي 19.5)% عدم تأثرهم بجاذبية عنوان الصحيفة ولم يبد (22.1فيما أبدى (تفاصيل الخبر 

  رأي تجاه أثر جاذبيسة العنوان على سلوكهم اإلنتخابي.

  

ثر إعالنات الصحف ذات افراد العينة ا% من 46.1بدى أوفي الترتيب الثاني 
وانحراف معياري بلغ  )1.16والصور على قراءة االعالن بمتوسط حسابي بلغ (مات  الرسو

 نما أبدى بي.خراج وتقنيات الطباعة في جذب القارئوهذه النتيجة تؤكد وتدعم دور اإل )0.86(
عدم تأثرهم بالصور والرسومات في إعالن الصحف وتعزو )% من أفراد عينة الدراسة 30.5(

)% 23.4الباحثة النتيجة إلى إرتفاع نسبة المؤهلين علمياً  ضمن عينة الدراسة في حين لم يبد (
  تجاه صور ورسومات إعالن الصحف . رأياً

  

في مجالت ثر ظهور  إعالنات المرشحين  أ %43.5)(وجاء في الترتيب الثالث 
) وتعزو 0.83وانحراف معياري بلغ ( )(1.16والتوجه بمتوسط حسابي بلغ األنشطة متنوعة  

عينة ختالف التوجهات والميول بين شرائح المجتمع حيث اشتملت إلنتيجة الى الباحثة هذه ا
عالن في المجالت يتميز بطول ن اإلأضافة الى  إة على فئات متعددة من المجتمع . الدراس

حياته وعادة ما تقرا المجلة الكثر من مرة مما يسمح باعادة قراءة االعالن الكثر من مرة اضافة 
م الى تحقيق االنتقائية بمخاطبة نوعية معينة من القراء ذوي اهتمامات خاصة وعادة ما تتس

حبار والطباعة لغنى والثراء من حيث االوراق واألاالمكانيات الطباعية واالنتاجية للمجالت با
ضافة الى ميزة تحقيق عنصر إحتى صدور العدد التالي  الوان فالقارئ للمجلة يهتم بقراءتهواأل

يز عالن وعادة ما تتمخرى مما يساهم  بدعم اإلعالنية األمع الوسائل اإلالتراكم والتداخل 
المساحة وتميز الموقع مما يركز  عالنات في المجالت بمحدودية السطح الطباعي من حيثاإل

.(ابو عالن وال يتشتت بين المضامين  التحريرية كما يحدث في الجرائد  نتباه  القارئ على اإلإ

)% من أفراد عينة الدراسة عدم تأثرهم بظهور إعالنات 27.3بينما أبدى  ( )2013قحف ـ
ين في المجالت متنوعة االنشطة  وتعزو الباحثة النتيجة إلى عدم إنتشار المجالت  بشكل المرشح
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كبير نظراً لطبيعة المجالت الدورية طويلة األمد في اإلصداروضرورات اإلشتراك التي تتطلبها 
  .جاه إعالنات المرشحين في المجالت )% رأياً ت29.2بعض المجالت   في حين لم يبد (

ذا جذبتني طريقة العرض والتي ت إالنات المرشحين في المجالأقرأ إع قد حصلت فقرة
عالن وتصميمه في جاذبيته للقراءة بمتوسط أفراد العينة أهمية إخراج اإل% من 44.5بدى أ

)% من أفراد عينة الدراسة عدم 29.2بينما أبدى  ( 0.85وانحراف معياري بلغ  1.15حسابي 
كمحفز على قراءة اإلعالن السياسي  وتعزو الباحثة النتيجة  تأثرهم بجاذبية العرض في المجالت

)% رأياً تجاه 26.3إلى إرتفاع نسبة المؤهلين علمياً  ضمن عينة الدراسة في حين لم يبد (
  جاذبية العرض في المجالت .

عالنات المرشحين في الصحف المحلية % من مفردات الدراسة متابعتهم إل32بدى أوقد 
دوات أحيث تعتبر الصحف المحلية من  0.85وانحراف معياري بلغ 0.91  بمتوسط حسابي بلغ

لكترونية لبعض بمتابعة عالية خاصة مع النسخ اإل االعالن التقليدية التي ما زالت تحظى
وحالته .وهذه النتيجة وقات المناسبة لوضعه مكنت القارئ  من المتابعة في األ الصحف والتي

) لمزايا الصحف منها المرونة 2013-مهارات ادارية -ع مفكرة االسالم موق-السيد اسماعيل (تتماشى مع
ضافة الى العالنية بسبب الصدور اليومي باإلالجغرافية والسرعة والسهولة في نقل الرسالة ا

عالن في الصحيفة مكانية تكرار وتعداد اإلإعالني والتعديل والتغيير في التصميم اإل مكانيةإ
)% من أفراد عينة الدراسة عدم تأثرهم بقراءة 40.9بينما أبدى  ( .الواحدة وللمعلن الواحد

إعالنات المرشحين عبر الصحف المحلية وتعزو الباحثة النتيجة إلى تراجع أهمية الصحف 
لدخول اإلنترنت كافة مجاالت ومناحي الحياة األسرية واإلجتماعية والمهنية  في حين لم يبد 

  نات المرشحين في الصحف المحلية  .)% رأياً تجاه متابعة إعال27.1(

%) من مفردات الدراسة تفضيلهم لتكرار اإلعالنات في 25بدى (أفي الترتيب السادس 
) 0.81) وانحراف معياري بلغ (0.80الصحف على فترات متقاربه بمتوسط حسابي بلغ (

عالن اضافة ة اإلهمياه ألنتبكرار من تثبيت للمعلومات ولفت اإلوتعزو الباحثة ذلك لما يضيفه الت
عالنية المتكاملة خذ شكل الحمالت اإلأعالنات مجمعة التإالى ان  اعالنات الصحف عبارة عن 

ثناء قراءة الصحيفة كونها أمن يبحث  عنها   القارئ هو وسيكلوجياً ،بواب التجاريةستثناء األإب
ل البيانات المرغوبة ستكماإليها وإالخاصة وتكرارها يمكن من العودة تحقق مصلحته واحتياجاته 



- 82 - 
 

)% من أفراد 44.5بينما أبدى  ( .)2013-مهارات ادارية -موقع مفكرة االسالم -السيد اسماعيل منها (
بتكرار اإلعالنات السياسية في الصحف المحلية وهي نسبة تدعم وتؤيد عينة الدراسة عدم تأثرهم 

 )% رأيا32.8ًفي حين لم يبد ( نتيجة الفقرة الخامسة بتراجع متابعة الصحف لصالح اإلنترنت 
  تجاه تكرار اإلعالنات في الصحف .

خيرة حصلت اعالنات المرشحين في المجالت على متوسط السابعة واأل وفي المرتبة
%  من مجتمع الدراسة متابعة 21.4حيث ابدى  0.78وانحراف معياري بلغ  0.76حسابي 

لى متطلبات إضافة إار  الغير يومي صدلى طبيعة اإلإوتعزو الباحثة ذلك  عالنات المجالتإ
بينما أبدى   .نتشارها كالصحف إت في فترات محددة والتي تحد من شتراك لبعض المجالاإل
)% من أفراد عينة الدراسة عدم تأثرهم بمتابعة إعالنات المرشحين في المجالت  وتعزو 45.8(

ه )% رأياً تجا32.8لم يبد (الباحثة النتيجة إلى اإلنتشار لصالح الصحف واإلنترنت  في حين 
  متابعة إعالنات المرشحين في المجالت .

إلى  عبر الصحف والمجالتالسياسي عالن اإل نحووقد خلص مجال إتجاهات الناخبين نحو  
  الصحف والمجالت% من عينة المبحوثين لم تبد تأثرها باإلعالن السياسي  عبر    34.3أن

أثر اإلعالن   % رأياً تجاه 26.9، فيما لم يبد وعدم إنعكاسها في سلوكهم اإلنتخابي 
الصحف % تأثرهم باإلعالن عبر  38.6سلوكهم اإلنتخابي وأبدى  على الصحف والمجالتعبر

  ووجود إنعكاس لها على سلوكهم اإلنتخابي. والمجالت
  

v 5-2-1-6 :عالنيةاللوحات اإل 

داة ترويجية فقد أنية كالدراسة حول اللوحات االعال) رأي مجتمع 12-5يوضح جدول رقم (
-1.44) على التوالي بمتوسط حسابي تراوح بين (27-28-29-26-25حصلت الفقرات (

) بينما حصلت باقي 1.33-1.44)على تقدير عالي (26-20) وقد حصلت الفقرات (1.04
  فقرات المجال على تقدير متوسط .
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لكترونية اللوحات اإلاإلعالن السياسي عبر  إتجاهات الناخبين نحو) 12-5جدول رقم (
  على سلوك الناخب

 االنحراف المعياري المتوسط  اللوحات اإلعالنية  الترتيب

 أثر كبير  ال رأي ال أثر
 درجة

 عدد التقدير
نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

1  

اإلعالنية ات اللوحأفضل ظهور  
عرض كن في أماللمرشحين 

واألماكن  لشوارع كاواضحة 
  مةالعا

  عالي 63.0 242 18.2 70 18.8 72 0.79 1.44

2  
اإلعالنية ات اللوحأفضل تواجد 
في أماكن جغرافية للمرشحين  

  مختلفة
  عالي 52.6 202  24.2 93 22.9 88 0.98 1.33

3  
أفضل اللوحات اإلعالنية 

  المتحركة إلكترونيا
  متوسط 53.1 204 23.4 90 23.4 90 0.82 1.30

4  
ية أفضل اللوحات اإلعالن

 المضيئة
  متوسط 48.2 185 23.4 90 28.4 109 0.85 1.20

5 
للوحات اإلعالنية تفي أعتقد أن ا
المعلومات عن إليصال بالغرض 

  المرشحين
 متوسط 37.5 144  28.6 110 33.9 130 0.85 1.04

 25.4 المتوسط الحسابي للنسب المئوية

 

25.4 

 

50.8  

  

  

اإلعالنية ات اللوحبدت تفضيلها لظهور  أفراد العينة ا%من 63ن أظهرت النتائج أوقد 
 )1.44واألماكن  العامة بمتوسط حسابي بلغ (لشوارع كاعرض واضحة كن في أماللمرشحين 

يصال همية مكان العرض البارز إلأ) وتعزو الباحثة ذلك الى 0.79نحراف معياري بلغ (إو
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 Outdoorارجية عالنات الخوالتي عادة ماتندرج ضمن اإلهدفة عالنية المستالرسالة اإل

Advertising )  من أفراد عينة الدراسة عدم تأثرهم بظهور إعالنات 18.8بينما أبدى %(
  )% رأياً تجاه وضوح أماكن العرض 18.2المرشحين في أماكن عرض واضحة في حين لم يبد (

  

هم لوجود اللوحة فراد العينة تفضيلأ% من 52.6بدى أوفي الترتيب الثاني   
نحراف معياري بلغ إ) و1.33كثر من محافظة جغرافية بمتوسط حسابي بلغ (ألكترونية في اإل
عالن يهم نتشارها خاصة اذا كان موضوع اإلإعالنية و) مما يعزز وصول الرسالة اإل0.98(

تقنية  لكترونية  حلوالًوعادة ماتقدم اللوحات اإل كثر من منطقة جغرافية .أفي شريحة واسعة 
مة والفرعية كما تقدم اللوحات العا عالنية بوضوح على الطرقات ذكية تتيح رؤية اللوحة اإل

بينما  .همية عالنية مما يجعلها بالغة األيصال الرسالة اإلإعالنية طرق مبتكرة ومميزة في اإل
)% من أفراد عينة الدراسة عدم تأثرهم بإنتشار اللوحات اإلعالنية جغرافياً  في 22.9أبدى  (

  اً تجاه اإلنتشار الجغرافي للوحات اإلعالنية  .)% رأي24.2حين لم يبد (

  

عالنيـة المتحركـة   فراد العينة تفضيلهم للوحات اإلأ% من 53.1بدى أوفي الترتيب الثالث   
تعزو الباحثة ذلك الى ) و0.98) وبانحراف معياري بلغ (1.33بمتوسط حسابي بلغ ( الكترونياً

عالن كمحور رئيسي لتوجية التركيز السيادة في اإلبراز نقطة إنتباه وكبر على لفت اإلالمقدرة األ
نتبـاه  لوان وهي عناصر فاعلة في جذب اإلظهار الحركة واألإضافة للقدرة على إ.نحوها تحديداً

 هم مزايا اللوحات االلكترونية فالتكنولوجيا الرقمية تنـتج صـوراً  أ.فهي "صعبة التجاهل "وهي 
ضافة الى توفير وسيلة إكل ستة أو ثمانية ثواني)،  دةثابتة يتم تغييرها عن طريق الكمبيوتر (عا

ضافة الـى ميـزة الصـور    باإلنسخ".الرقمية ، بال ومضات مزعجه الغير يدوية لتغيير لوحة "
المتحركة فهي وسيلة إعالم ذات فعالية في الوصول إلى جمهور كبير بسرعة وفعالية من حيث 

  التكلفة.
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تفضيلهم للوحات اإلعالنية المضيئة بمتوسط حسابي بلـغ  فراد العينة أ%) من 48.2فيما ابدى (
نهـا  أال إعالنية المتحركة ) وهي على غرار اللوحات اإل0.85نحراف معياري بلغ (إو )1.20(

  تفتقد لعنصر الحركة مما يحد من مقدرتها على الجذب مقارنة باللوحات المتحركة .
  

المعلومات عن إليصـال  ية بالغرض للوحات اإلعالنيفـاء ا إوفي الترتيب الخامس حصلت فقرة 
) حيث 0.85) وانحراف معياري بلغ (1.04ومتوسط حسابي بلغ(  37.5المرشحين على نسبة 

 ضافة الى عروضات تعطي صورةإرقام أعالنية تحمل معلومات وصور وتستطيع اللوحات اإل
  عالنية .عامة واضحة حول محور الرسالة اإل

    

 عبر اللوحات اإلعالنية اإللكترونيةالسياسي عالن اإلنحو وقد خلص مجال إتجاهات الناخبين 
% من عينة المبحوثين لم تبد تأثرها باإلعالن السياسي  عبر اللوحات اإلعالنية    25.4إلى أن

أثر اإلعالن   % رأياً تجاه 25.4وعدم إنعكاسها في سلوكهم اإلنتخابي ، فيما لم يبد  اإللكترونية
% تأثرهم باإلعالن 50.8سلوكهم اإلنتخابي وأبدى  على لكترونيةعبر اللوحات اإلعالنية اإل

  ووجود إنعكاس لها على سلوكهم اإلنتخابي. عبر اللوحات اإلعالنية اإللكترونية

  
v 5-2-1-7: السياسية عالنيةاإلوالمطويات الملصقات  

   
 نترنتلكتروني عبر اإلعالن اإلالدراسة حول اإل عينةي أ) ر13-5يبين جدول رقم (  

لكتروني على تقدير متوسط بمتوسط حسابي تراوح بين عالن اإلوقد حصلت جميع فقرات اإل
  .)32-31-30تي (الترتيب اآل )على1.12-1.02(

  

  

  

  



- 86 - 
 

 السياسية عالنية اإلوالمطويات الملصقات  إتجاهات الناخبين نحو)   13-5جدول رقم(
  على سلوك الناخب

 االنحراف المعياري متوسطال الملصقات اإلعالنية والمطويات  الترتيب

 أثر كبير  ال رأي  ال أثر
 درجة

 عدد التقدير
نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

1  
الملصقات {البوسترات}   أفضل 

لمتابعة الدعاية االنتخابية  
  للمرشحين

  متوسط 42.4 163 26.8 103 30.7 118 0.85 1.12

2  

لمطويات معلومات ااعتقد أن 
لتي يتم ترويجها اوشورات والبر

عن المرشحين تتمتع بقدرة كبيرة 
 الرسالة اإلعالميةعلى إيضاح 

  متوسط 37.8 145 36.7 141 25.5 98 0.79 1.12

3  
اعتقد أن الملصقات على وسائل 
  النقل وسيلة جيدة للدعاية االنتخابية

  متوسط 37.5 144  27.1 104 35.4 136 0.85 1.02

 المئوية  المتوسط الحسابي للنسب
30.5 

 

30.2 

 

39.2 

  

عالنية إدوات أ% تفضل البوسترات والملصقات ك42.4) ان 21يظهر الجدول رقم (
 )0.85) وانحراف معياري(1.12نتخابية بمتوسط حسابي بلغ (للمرشحين في الحمالت اإل

لقدرتها ضافة إنتخابية عالنية تقليدية في الحمالت اإلإدوات أ وتعزو الباحثة ذلك كون الملصقات
رها. وهذه الداخلية ووسائل المواصالت وغي ماكن دقيقة كجدران الممراتأعلى الوصول الى 

أصبح من الملصق فن ن  ألى إشار ا) حيث 928،ص2003المناصرة ،ورده(أالنتيجة تتماشى مع ما 
لومات تزودنا بالمع عالمية قوميةإداة أعتباره إنسانية بن الهامة والضرورية للمجتمعات اإلالفنو

لى إفن الملصق وصل اليوم  أن  تصال مساعدة  والكثير من النقاد  يعتبرونإكوسيلة المختلفة 
)% من أفراد 30.7وقد أبدى  (عالمية . إعتباره ظاهرة جمالية تاريخية إلق المحترف بأحد الت

للقراءة   الحاجةوتعزو الباحثة النتيجة إلى  نمط الملصقات اإلعالني عينة الدراسة عدم تأثرهم ب
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إعالنات الملصقات )% رأياً تجاه 2.6في حين لم يبد ( المتتابعة للرسالة اإلعالنية في الملصقات 
لتي يتم ا لمطوياتمعلومات اأن  عتقادهمإدراسة % من مجتمع ال37.8بدى أفيما   .والمطويات 

حسابي بلغ الرسالة اإلعالمية بمتوسط على إيضاح عن المرشحين تتمتع بقدرة كبيرة ترويجها 
ضافة الى إنتشار الواسع لها وتعزو الباحثة ذلك الى اإل )0.79) وبانحراف معياري بلغ ((1.12

شار أ وهذه النتيجة تتوافق مع،  خراجها وطباعتهاإالعناية بيضاحية خاصة اذا ما تم قدرتها اإل
فسرة للرسالة لمطويات كوسيلة ميضاحي ل) "حول الدور التعليمي واإل45ص2004بن الصغير،اليه (

)% من أفراد عينة الدراسة 25.5وقد أبدى  ( قناعية .ة وعامل فعال في زيادة القدرة اإلعالنياإل
عدم إعتقادهم بقدرة المطويات على إيضاح الرسالة اإلعالنية وتعزو الباحثة النتيجة إلى وجود 

جاه قدرة المطويات )% رأياً ت36.7فئة من غير المتعلمين في عينة الدراسة  في حين لم يبد (
  والملصقات على إيضاح الرسالة اإلعالنية .

عتقادهم أن الملصقات على إ% من مفردات الدراسة 37.5بدى أوفي الترتيب الثالث     
) وانحراف معياري 1.02نتخابية بمتوسط حسابي  بلغ (ائل النقل وسيلة جيدة للدعاية اإلوس
ستجدة على الشارع الفلسطيني رغم لة حديثة وم) وتعزو الباحثة ذلك الى كونها وسي0.85بلغ(

وقات وكافة الفئات تنقلة تخاطب الماليين في كافة االعالنية مإداة أك ستخدامها الواسع دولياًإ
عالة اذا ما تم استخدامها وفق وهي نتيجة ف ذا ما قورنت العوائد بالتكاليف .إ بتكاليف زهيدة نسبياً

ستخدام الدعايات البارزة والمجسمة على وسيلة إكعدم  عالنسس الحضارية والبيئية لإلاأل
وحداثة هذة الوسيلة اإلعالنية  تدعم .)2010،(أسس ومعايير التنسيق الحضارى لإلعالنات والالفتاتالنقل

) 27.1)% من عينة الدراسة بكفاءة اإلعالن على وسائل النقل فيما لم يبد (35.4عدم تأثر (
  قل .رأيهم حول اإلعالن على وسائل الن

إلى  السياسية عالنية اإلوالمطويات الملصقات  وقد خلص مجال إتجاهات الناخبين نحو اإلعالن السياسي عبر 
عالنية اإلوالمطويات الملصقات  % من عينة المبحوثين لم تبد تأثرها باإلعالن السياسي  عبر   30.5أن

الملصقات  أثر اإلعالن  عبر  % رأياً تجاه 30.2وعدم إنعكاسها في سلوكهم اإلنتخابي ، فيما لم يبد  السياسية
الملصقات  % تأثرهم باإلعالن عبر 39.2سلوكهم اإلنتخابي وأبدى  السياسية علىعالنية اإلوالمطويات 

  .السياسية ووجود إنعكاس لها على سلوكهم اإلنتخابيعالنية اإلوالمطويات 
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  عالن االلكترونياإل: 5-2-1-8
نترنت حيث لكتروني عبر اإلعالن اإلمجتمع الدراسة حول اإلي أ) ر22يبين جدول رقم (  

) وقد حصلت جميع 36-37-33-34-35-39-38جاءت فقرات المجال مرتبة على التوالي (
  )0.92-1.23بمتوسط حسابي تراوح بين ( ، قرات المجال على تقدير متوسطف

  على سلوك الناخب  السياسي لكترونيعالن اإلاإل إتجاهات الناخبين نحو) 14-5جدول رقم (

  المتوسط  اإلعالن االلكتروني  الترتيب
االنحراف 
 المعياري

 تأثير كبير ال رأي ال تأثير
 درجة

 عدد التقدير
نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

1  
معلومات اإلنترنت أكثر حداثة وتجديدا 

 من وسائل الدعاية األخرى
  متوسط 50.3 193 22.9 88 26.8 103 0.85 1.23

2 
تقلقني درجة األمان والخصوصية عند  

  إدراج بياناتي الشخصية إلكترونيا
  متوسط 41.7 160 28.1 108 30.2 116 0.84 1.11

3  
تؤثر إعالنات المرشحين عبر مواقع 
التواصل االجتماعي مثل فيس بوك 

  وتويتر على قراري االنتخابي
  متوسط 40.1 154 24.0 92 35.9 138 0.87 1.04

4  
اعتقد أن تحميل األفالم التسجيلية 

للمرشحين عبر اإلنترنت وسيلة فعالة 
  للدعاية اإلعالمية

  متوسط 39.3 151 28.1 108 32.6 125 0.85 1.07

5  
أفضل متابعة أخبار المرشحين عبر 

  صفحات المرشحين االلكترونية
  متوسط 38.0 146 25.8 99 36.2 139 0.86 1.02

6  
وسيلة صادقة في أعتقد أن اإلنترنت 

  الدعاية للمرشحين
  متوسط 32.3 124 27.9 107 39.6 152 0.99 0.95

7  
اقرأ الرسائل االلكترونية للمرشحين 

  على بريدي االلكتروني
  متوسط 30.2 116 31.8 122 38.0 146 0.82 0.92

 34.1 المتوسط الحسابي للنسب المئوية 
 

26.9 
 

38.8 
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ن معلومات اإلنترنت أكثر حداثة أالدراسة يعتقدون  نة عي% من 50.3ظهرت النتائج ان أ  
) 0.85) وانحراف معياري بلغ (1.23من وسائل الدعاية األخرى بمتوسط حسابي بلغ ( وتجديداً

عمار والفئات وت واأللكتروني الذي داهم كل البيلباحثة ذلك الى الغزو التقني واإلوتعزو ا
جهزة الذكية والتطورات الهائلة في محركات ن األجيال المتجددة مضافة الى األإالمجتمعية 

حيث  )Kassaye,1997جتماعي .وهي نتيجة تتفق مع نتائج دراسة (البحث ووسائل التواصل اإل
شرط من شروط البعض  يعتبرها التي قصيرة ونترنت على انها  عالنات اإللى ميزة إلإشار أ

ورده أكما تتماشى مع ما،  مستمريث وتغيير النجاح لإلعالنات ألن المواقع تحتاج إلى تحد
دم الشبكة إذ تفرض نفسها على مستخ التي إعالنات اإلنترنت المقاطعة "حول " )جاحجو ب, أ2010(

لى الصفحة التي يشاهدها المستخدم وال مهرب للمشاهد أو المستمع من تظهر بصورة مفاجئة ع
وسائل اإلعالنية وعادة ما تتجدد مشاهدتها أو اإلستماع إليها إذا أراد متابعة ما تبثه هذه ال

)% من أفراد العينة عدم إعتقادهم بحداثة معلومات 26.8فيما أبدى (بصورة سريعة ومستمرة .
اإلنترنت وتعزو الباحثة النتيجة إلى وجود فئة غير متعلمة ضمن شرائح عينة الدراسة فيما لم 

  ) رأيهم في هذا المجال .%22.9يبد (

% من مجتمع الدراسة قلقهم من  درجة األمان والخصوصية 41.7دى بأترتيب الثاني وفي ال  
) وانحراف معياري بلغ 1.11بمتوسط حسابي بلغ ( عند  إدراج بياناتهم الشخصية إلكترونياً

بعض القضايا والمحاوالت خباري حول عالمي واإلتعزو الباحثة ذلك الى التداول اإل) و0.84(
نترنت "ممازعزع المستخدمين لشبكة المعلومات "اإل  نتهاك لخصوصية بيانات بعضإلقرصنة و

وهذه النتيجة تتماشى مع مااورده مان للبيانات الشخصية .ثقة المستخدمين المطلقة بدرجة األ
نترنت ومنها الطفولية من المعلومات عبر شبكة اإلأتهاك إنسباب احول  )1419هـالقاضي ،(

الم المعلومات والشبكات و التطور المذهل في ندفاع الكبير للحصول على المعلومات في عواإل
ح الخصوصية في عالم عادة تعريف مصطلإفي  تقنيات شبكات المعلومات والذي كان سبباً

ء كانت داخلية او نتشار جرائم المعلومات االلكترونية سواضافة إلإلكترونية المعلومات اإل
من وسرية المعلومات اية ألمن توفير حم وغير مقصودة وما يتطلبه ذلكأخارجية مقصودة 

خطاء غير المقصودة داري العامل للتخلص من األهيل للكادر اإلألكترونية بالتدريب والتاإل
وتظهر  و برنامج يرسل عبر الشبكة .ألكل ملف   "بروتوكوالت " منية الكترونيةأسوار أضافة إو
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وتعزو الباحثة نترنت )% من العينة من درجة أمان المعلومات عبر اإل30.2الدراسة عدم قلق(
النتيجة إلى عدم التداول التجاري الواسع إلستخدامات اإلنترنت عند المواطن العادي وتنحصر 
اإلستخدامات في التصفح والمراسلة وتحميل البرامج والملفات بينما يالحظ وجود وعي للمواطن 

قات الشخصية بوجود مخاطر من اإلدالء بمعلومات خاصة كأرقام الحسابات وأرقام البطا
  )% رأيهم بدرجة أمان المعلومات عبر اإلنترنت .28.1والرسمية فيما لم يبد (

  

جتماعي مثل ت المرشحين عبر مواقع التواصل اإلوفي الترتيب الثالث حصلت إعالنا  
)وانحراف  1.04فراد العينة بمتوسط بلغ (أ% من 40.1ثير بنسبة أفيس بوك وتويتر على ت

جتماعي  نتشار الواسع لمواقع التواصل اإلو الباحثة ذلك الى اإل) وتعز0.87معياري بلغ (
ى رخنواع األلى قلة التكاليف مقارنة باألإضافة إثير والتواصل العالمي أودورهاالبالغ في الت

شار فيها أوالتي  )5ص،2008،خالدتتماشى مع دراسة( تصال .ونتيجة هذه الفقرةمن وسائل اإل
جتماعي الجديد" الذي إلاإلعالم اـ"ب نترنتإلاعي عبر اجتمإلال اصمواقع التوعتبار إالى 

من أداة إعالمية نصية مكتوبة إلى أداة له تحو، ونتشارإليشهد حركة ديناميكية من الطور وا
نالقوة ـبضغوط م، ستجاباتهم إصرية تؤثر في قرارات المتأثرين وإعالمية سمعية وب

 ،سي)ـوالح، والبصري، رد (السمعيشخصية للفالمؤثرة التي تستخدم في تأثيرها األنماط ال
مستغلة (أي القوة المؤثرة) أن ، عتبار أن المتأثر وأنماطه محور مهم في عملية التأثيرإب
والبصري: ، ما يتحدث به أو يسمعهل سمعي:سريع في قراراته ألن طاقته عالية ويتخيـال

ى ـه علـلحسي: يبني قراراتوا، الدقيق لألوضاعل ه ألنها مبنية على التحليـحذر في قرارات
ؤثرين ـفي محاولة من أولئك الم، ه المستنبطة من التجارب التي مر بهاـشاعره وعواطفـم

والسلوك.وبما أن مواقع ، والمواقف، والمشاعر، اهيم واألفكارـر اآلراء والمفـلتغيي
مامات هتإلفئة مشتركة في ال ة لتحقق رغبة كالمشاركل جتماعي أسهمت في تفعيإلال التواص

والتأثير ل في التشبيك والمناصرة والضغط والتفاع هادورشار الى أ، كما واألنشطة نفسها
ستثمارها إلمسؤولية المجتمعية إذا ما أحسن ق اـي تحقيـوف، ةـر منظمـبقيادات غي

عبر الشبكات ل التواص دـن أن نعـال يمك،  وبالتالي  جيدل واستغاللها وتوجيهها بشك
)% 35.9ولم يبد ( )5ص،2008،(خالدبية تتغير مع مرور الزمن. جتماعية موضة شباإلا
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تأثرهم بإعالنات المرشحين عبر مواقع التواصل اإلجتماعي وتعزو الباحثة ذلك إلى وجود 
)% رأيهم في 24فئة غير مسجلة لحسابات في مواقع التواصل اإلجتماعي فيما لم يبد (

 Arenأرين كاربنسكي (توافقت مع دراسة  كما   اإلعالنات على مواقع التواصل اإلجتماعي .

karbnsky 2010 يح ـيت "ع "الفيس بوكـذا الموقـأن هشار فيها الى أ) والتي
 دقاءه في كثير من األمور والبحث عن أصوإبداء رأي، الفوازيرل وح، ستخدم"الدردشة"ـللم

الدراسة الجامعيين الذين شملتهم من الطالب  % )79ن( أوبينت النتائج  دامىـجدد أو ق
ودراسة عترفوا بأن إدمانهم على موقع "الفيس بوك" أثرّ سلبياً على تحصيلهم الدراسي.إ

ي االجتماعل بكاتالتواصـالتعرف على أثر استخدام شفي  )Meshel , 2010فانسون (ل ميشي
أنَّأكثر من نصف األشخاص البالغين الذين شار فيها الى  أ، والتي على العالقات االجتماعية

عترفوا بأنهم يقضون وقتاً إ( الفيس بوك وبيبو ويوتيوب) قد  مواقع من بينهايستخدمون 
ع أصدقائهم الحقيقيين أو ـضُونه مـذي يقْـت الـعلى شبكة اإلنترنت من ذلك الوقل أطو

وال ، عبر الهاتفل مع أفراد أسرهم.وأظهرت الدراسة أيضا أنهم يتحدثون بصورة أق
من أقل ويرسلون كمية ، من ألعاب الكمبيوترل دداً أقويلعبون ع،راًـاز كثيـيشاهدون التلف

جتماعي إلاـل واصبكات التـأن شـد بينت الدراسة بـوق ،النصية وكذلك البريديةل الرسائ
دراسة  وافقت النتيجة مع وت  ، في تغيير أنماط حياتهمل على شبكة اإلنترنت تسببت بالفع

ستخدام مواقع إى ـاس يقبلون علإلى أن الن)، 2009(مريكية األ أجرتها جامعة تكساس
ة ـن حقيقـر عـاالجتماعي وعلى رأسها موقع "فيس بوك" بهدف التعبيل التواص

ستخدمين ـحيث إنها تشبع لدى معظم الم، بدالً من رسم صور مثالية عنها، شخصياتهم
-http://almokafa.ahlamontada.com/t135( نفسهم أخرين بساسية لتعريف اآلاأل اجتهمـح

topic . (بينت دراسة ما ك)وك ـيس بـ) التي هدفت للتعرف على تأثير الف2008،العتيبي
الب ـين طـستخدام "الفيس بوك" بإتشار نإأن نسبة ، ة الجامعات السعوديةـبى طلـعل

واألصدقاء وتأثيرهم في ل %, وأن دور األه77وطالباتها بلغت  سعوديةـات الـالجامع
في ل حيث جاء هذا العام، رئيس الستخدامهل عامك، ضية الوقتـدافع تمـه بـالتعرف علي

وخلصت العينة إلى أن "الفيس بوك" ، ستخدامهإالمرتبة األولى في اإلشاعات المتحققة من 
ى ـأثيره علـوأن استخدام الفيس بوك كان له ت،اإلعالمية األخرىل حقق ما لم تحققه الوسائ

http://almokafa.ahlamontada.com/t135
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   خرىاألة ـاإلعالميل ائـن الوسـر مـأكث صيةـالشخ
)http://www.otaibah.net/m/showthread.php?p=1175673(.  

فقد أظهرت نتائجها أن )، Eversave،2009 كةشر(دراسة الفقرة هذه  وقد خالفت نتيجة  
 %)80أن(  كذلكأظهرت النتائج  كما، يتعرضن لمضايقات على الفيس بوك ساء%) من الن85(

%) من النساء 85وأن (، ن أثرن بعادات المستخدمات على الفيس بوك وتجاربهـت اءسـمن الن
ة الدراسة أعربن عن شعورهن بالضيق من أصدقائهن وصديقاتهن على ـثلن عينـاللواتي م
الشكوى على  فجاءت  منهنل ددت أوجه الضيق وتفاوتت بالنسبة لكـوتع، وك" ـ"الفيس ب
ئهم ي تزعج المستخدمات على الفيس بوك من صديقاتهم وأصدقاـور التـاألم كثرأ كأحدالدوام 

اة ـيش حيـبع عاءثم التفاخر واإلد%)، 42السياسية بنسبة ( راءاآلل ادـم تبـث%، 63سبة ـبن
  .)32سبة (%ـة بنـة ومثاليـهادئ

بر اإلنترنت كوسيلة فعالة وقد حصل مجال تحميل األفالم التسجيلية للمرشحين ع    
) حيث 0.85بلغ ( ) وانحراف معياري1.07على الترتيب الرابع بمتوسط حسابي بلغ (عالن إلل

وعة من الحواس نترنت وكونها وسيلة توظف مجمقبال على اإل%) بسبب اإل39.3ابدى (
نية الحصول على مكاإغلب الحاالت عدا عن ألى كونها مجانية في  ضافة اإالسمعية والبصرية 

ورده أهذه النتيجة تتوافق مع ما راء .وكثر من جهة وتعرض مختلف اآلأمشاهد ولقطات من 
والصور المتعددة والفالشات المتغيرة تستخدم مقاطع الفيديو واألصوات  ).حيث,قلعالا 2002(

 مما يجعل اإلعالن االلكتروني أكثر جاذبية وتأثيراً عن باقي الطرق وتحديداً المطبوعة وحتى 
المرئية فقد أصبح لإلعالن اإللكتروني دور هام يتجسد في إستخدامه كقاعدة إختبار ى حتو

اإلعالنية المرئية والمسموعة والمقروءة من خالل التلفاز والراديو حيث يمكن إخضاع للحمالت 
لإلختبار على اإلنترنت قبل تحويلها إلى الوسائل اإلعالنية المفاهيم والرسائل اإلعالنية األخرى 

)% من عينة 32.6ولم يبد (.األخرى والتي يصعب من خاللها الوقوف على فعالية اإلعالن 
بأهمية تحميل أفالم وملفات الرسائل اإلعالنية عبراإلنترنت وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الدراسة 

)% رأيهم بتحميل 28.1اإلهتمام بالحمالت اإلنتخابية اليهم كافة الشرائح المجتمعية ولم يبد (
  أفالم تسجيلية دعائية للمرشحين السياسيين .
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ر شبكات التواصـل اإلجتمـاعي   بعنوان تأثي )2012كما توافقت مع دراسة (المنصور 
 على جمهور المتلقين :دراسة مقارنة للمواقع اإلجتماعية والمواقع اإللكترونية "العربية أنموذجاً"
بينت  إن صفحات مقاطع الفيديو المختارة هي عبارة عن زوايا وأبواب ثابتـة فـي المـوقعين    

ـ اإللكتروني واالجتماعي, تقدمان خدمة مشتركة واحدة وتوثقان ل ي المنطقـة  ألحداث الساخنة ف
ن األولى تدعو زوارها للمشاركة في تحرير بعض المواد المرئيـة مـن   أالعربية وفي العالم, و

خالل زاوية (أنا أرى), والثانية يجد الزائر فيها أرشيفاً مصوراً كامالً لمئات مقاطع الفيديو التي 
 (دراسةخالفـت هـذه النتيجـة    تغطي األحداث الساخنة في المنطقة العربيـة والعـالم. وقـد    

ــفت  )Eversave.-2009شركة ــي كش ــاءالن من% )91( أنوالت عبرن عن تقديرهن الكبير للدور  س
ومشاركة ل ي حياتهن وتحديداً إمكانية تباداعي الكبير الذي يلعبه الفيس بوك فجتمإلا
رة باإلعجاب بقد هـؤالء % )من 76فيما عبرت (، صورالخاصة بأصدقائهنـديوهات والـلفيا

وا ــابلوا أو يجتمعــم يتقــذين لــة الــوبخاصاالصدقاء ل مـ"الفيس بوك" على لم ش
   .ةــدة طويلــذ مــمن

وفي الترتيب الخامس حصل مجال  متابعة أخبار المرشحين عبر صفحات المرشـحين    
)وتعزو 0.86) وانحراف معياري بلغ (1.02%وبمتوسط حسابي بلغ (38االلكترونية على نسبة 

لباحثة النتيجة الى التوسع الملحوظ بالصفحات االلكترونية للمرشحين .اضافة الـى االنتشـار   ا
 2012الواسع الستخدام االنترنت عالميا حيث بلغ عـدد مسـتخدمي شـبكة االنترنـت لعـام      

ــاءات  )2405518376( ــب احصـ  World Internet Users Statistics Usage  حسـ
and World Population Stats  

  
هم  أن اإلنترنت وسيلة صادقة في الدعاية عتقادإالدراسة  عينة %من 32.3بدى أوقد   

) وتعزو الباحثة هذه 0.95بلغ ( ) وانحراف معياري 0.95للمرشحين بمتوسط حسابي بلغ( 
ستخدام كافة وسائل الدعاية إستماع الى كافة وجهات النظر وبطالع واإلمكانية اإلإالى النتيجة 

مكانية التحاور المباشر إضافة الى إ " وبصرياً من الحواس "سمعياً عالن وبتوظيف مجموعةواإل
نتيجة حل البحث. وهي نتيجة تتماشى مع مما يعطي صورة واضحة وجلية حول الموضوع م

رونية والوسائل التقليدية لكتعالن عبر المواقع اإلحول مقارنة فعالية اإل )Leong,1998دراسة (
ذات فعالية والمعلومات . ل وصيالممتازة لتل المواقع اإللكترونية من الوسائعتبر فيها إوالتي 

  وذلك بخالف التلفزيون الذي يعتمد على إثارة العواطف.صادقة وسيلة رشيدة وهي تكاليفية 
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لكتروني لكترونية للمرشحين عبر البريد اإلابع حصل مجال قراءة الرسائل اإلي الترتيب السف  
وتعزو الباحثة ذلك )0.82)وانحراف معياري بلغ (0.92%بمتوسط حسابي بلغ (30.2على نسبة

بدى ثلثي أنتخابية فيما قتراع بالعملية اإلممن يملكون حق اإل هتمام شريحة تمثل الثلث تقريباًإالى 
تائج هذا المجال تتماشى مع ما .ونلكتروني للمرشحين ثرهم بقراءة البريد اإلأتالمبحوثين عدم 

نترنت من أكثر وسائل الترويج اإللكتروني عبر اإلن إلعالحيث اعتبر  ا )2009(العبادي ، وردهأ
جاذبية وإنتشاراً في ظل اإلتجاه نحو التسويق اإللكتروني وإن اإلعالن المباشر عبر اإلنترنت 

.ونتائج  2009م في عا بليون دوالر  )5.3سنوياً وأن قيمته تقدر ب() 12.5(%يتزايد بمعدل 
 دارة عالقات الزبائن منإبعنوان ) Khan & Shahzad2005.0هذا المجال تتماشى مع دراسة (

 Onlineت ـنترنإلى اـعلـل ترسم الشركات بيئة العمو التي توضح كيف  نترنت خالل اإل
ل ة العمـاح بيئـي نجـاهم فالتي تسل هي قريبة منهم وتحقق احتياجاتهم و العوامل لزبائنها وه

لومات وفرالمعـصميمها و تـصفحة و تـالل من حيث سرعة تحمي Onlineنترنت اإلعلى 
"   ) بعنوان2004، دراسة (الجريفانيكما تتماشى مع   .عليها و تقديم الخدمات المجانية خاللها

توصلت الدراسة إلى أن التسويق  حيث"،ني في المملكة العربية السعودية إللكتروالتسويق ا
) بعنوان Chen and Popovich ،2003 (دراسةو نتشار.إلتساع السوق واإلكتروني يحقق إلا

و التي أشارت ، و التكنولوجيا)"، العمليات، ائن (الناسـات الزبـى إدارة عالقـتعرف عل"ال
و ل األفض إلتصالال ليم القيمة األكبر لزبائنها خالإلى أن على المنظمات أن تركز على تس

و ،كة من مراكز الشر نترنت بدالًإلستقدم على ا التسليم األسرع فمعظم طلبات الزبائن مستقبالً
 -قتصاديات الرقميةإلال ي ظ"التجارة اإللكترونية ف بعنوان) 2003اسة خالف (تختلف مع در

 يـو الت، اص"ـاع الخـالسعودية بالقطل دراسة تسويقية تحليلية من واقع منظمات األعما
 ارةـبالتجـل إال أن التعام، تـترنإلبكة اـالمنظمات لديها موقع على شأشارت بأن غالبية 

من المنظمات لتخوفها من منافسة الشركات ل ر لم تمارسه إال القليبمستواه المتطو إللكترونيةا
،إللكترونية ستفادة من التجارة الإلي و عدم وجود المتطلبات الالزمة العالمية في السوق المحل

ل دوـي الـ) بعنوان "التجارة اإللكترونية ف2005العبدلي، دراسة (كما تختلف مع    
في ل نخفاض فرص الدخوإو التي تبرر ل ) "، ااآلم –حديات الت–ع ـالمية ( الواقـاإلس

ستخدام تقنية المعلومات في إنتشار وإيلة للتجارة اإللكترونية إلى ضعف ـاإلنترنت والتي تعد وس
ي ـاتج المحلـمات من النالمية نتيجة لتدني نسبة اإلنفاق على تقنية المعلوـاإلسل معظم الدو
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و الذي يؤثر على محدودية ، لوماتعتثمارات المخصصة في قطاع تقنية المـسإلاب اـوغي
  .سبات اآللية في المجتمعات اإلسالميةستخدام الحاإنتشار إ

إلى   لكترونيعالن اإلاإلعبرنحو اإلعالن السياسي وقد خلص مجال إتجاهات الناخبين 
وعدم  لكترونيعالن اإلاإلعبر% من عينة المبحوثين لم تبد تأثرها باإلعالن السياسي  34.1أن

 السياسيأثر اإلعالن  % رأياً تجاه 26.9ي سلوكهم اإلنتخابي ، فيما لم يبد إنعكاسها ف
السياسي % تأثرهم باإلعالن 38.8سلوكهم اإلنتخابي وأبدى  على لكترونيعالن اإلاإلعبر
  ووجود إنعكاس لها على سلوكهم اإلنتخابي. لكترونيعالن اإلاإلعبر

  

  ة السياسي عالنات الخليوية والهاتفية:اإل5-2-1-9
  

ظهرت أوالهاتفية على سلوك الناخب وقد  عالنات الخليويةثر اإلأ)15-5يظهر جدول رقم (
) وقد حصلت جميع فقرات المجال على تقدير 41-42-43-40النتائج حصول الفقرات (

  )0.67-0.86متوسط يتراوح بين (

ة على سلوك الخليوية والهاتفيالسياسية عالنات اإلإتجاهات الناخبين نحو )15-5جدول رقم (
  الناخب

 المتوسط والهاتف-اإلعالنات الخلوية   الترتيب
االنحراف 
 المعياري

 أثر كبير ال رأي ال اثر
 درجة

 عدد التقدير
نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

1  
تؤثر الدعاية االنتخابية عبر     

 SMSرسائل المحمول القصيرة 
 على قراري االنتخابي

  متوسط 30.5 117 25.5 98 44.0 169 0.85 0.86

2  
على اكس الفأفضل أن  يحتوى 

  توضيحيةل رسومات وأشكا
  متوسط 23.4 90 29.4 113 47.1 181 0.81 0.76
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ول على الترتيب األ  SMSنتخابية عبر  رسائل المحمول القصيرة حصلت فقرة الدعاية اإل
لى إ) وتعزو الباحثة النتيجة 0.85وانحراف معياري ( )0.86ط حسابي (% ومتوس30.5بنسبة 

عالن والتجديد في ضافة الى قصر وايجاز  نص اإلإنتشار المحمول مع كافة شرائح المجتمع إ
حول  )2008مات هاج ،(ورده أعالنية بسهولة وسرعة .وهذه النتيجة تتماشى مع ماالرسالة اإل

الحمالت التسويقية  ثة في عملية التسويق وتحقيق التكامل بينوسيلة حدي أكفأهمية النقال كأ
ن تطفل على ستخدام النقال بصورة مسؤولة دوإعلى الرسائل النصية و المعتادة  وتلك المعتمدة
)% تأثرهم بالرسائل الخليوية القصيرة 44فيما لم يبد(هداف التسويقية .مستخدميه بما يحقق األ

بالعملية اإلنتخابية ولم يبد م إهتمام كافة الشرائح المجتمعية وتزو الباحثة النتيجة إلى عد
  )% رأياً تجاه الرسائل االنتخابية عبر المحمول .25.5(

حتواء الفاكس على % من مفردات العينة تفضيلهم إل23.4بدى أفي الترتيب الثاني     
ار ورجال % من فئة التج36رسومات وصور وتعزوالباحثة ذلك الحتواء عينة الدراسة على 

% عم 47شائعة االستخدام  في اماكن العمل اكثر من المنازل  فيما ابدى  االعمال كون الفاكس
% ال راي تجاهه وتعزو الباحثة ذلك الى عدم انتشاره الواسع عند كافة 29تاثرهم بالفاكس  و

ور  )% تأثرهم بإحتواء إعالنات الفاكس على رسومات وص47.1فيما لم يبد( ،شرائح المجتمع 
)% 29.4وتعزو الباحثة النتيجة إلى عدم توفر الفاكس لدى  كافة الشرائح المجتمعية ولم يبد (

  رأياً تجاه الرسائل االنتخابية عبر الفاكس.

3 

ل الحمالت االنتخابية ترسأفضل أن 
يحتوي على معلومات عن فاكس 

  وأنشطة مرشحيهاالخدمات 
  متوسط 19.0 73 31.0 119 50.0 192 0.77 0.69

4 
فضل الدعايات االنتخابية عبر أ

الصوتية على خط الهاتف ل الرسائ
  األرضي

  متوسط 17.7 68  31.8 122 50.5 194  0.76 0.67

 47.9 المتوسط الحسابي للنسب المئوية

 

29.4 

 

22.6 
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يحتوي على معلومات عن وهي نتيجة تدعم فقرة تفضيل  ارسال  الحمالت االنتخابية فاكس 
الثالث بين فقرات المجال بمتوسط  وأنشطة مرشحيها والتي حصلت على الترتيبالخدمات 

% من مجتمع الدراسة 19) فقد ابدى   0.77) وانحراف معياري بلغ (0.69حسابي بلغ(
بة فئة التجار في نسعبر الفاكس وهي نسبة تتماشى مع  تفضيلهم الرسال اعالنات المرشحين

احثة النتيجة إلى عدم زو البع)% تأثرهم بالرسائل الخليوية القصيرة وت50فيما لم يبد( الدراسة .
)% رأياً تجاه الرسائل االنتخابية 25.5إهتمام كافة الشرائح المجتمعية بالعملية اإلنتخابية ولم يبد (

  عبر المحمول

% من افراد العينة رغبتهم في تلقي الدعايات 17.7بدى أخير في الترتيب الرابع واأل    
% عدم تأثرهم  بها 50رضي فيما ابدى األالصوتية على خط الهاتف ل الرسائاالنتخابية عبر 

زعاج الذي قد تتسبب به الرسائل الهاتفية الصوتية اضافة الى عدم وتعزو الباحثة النتيجة الى اإل
االعالنية وطولها مما اليتناسب مع المكالمات الهاتفية وامكانية اقفال السماعة  وضوح الرسالة

) 2006دراسة عابدين (لة.  وهذه النتيجة تخالف وبالتالي انعدام الفائدة المرجوة من هذه الوسي
ركة االتصاالت الفلسطينية في ـدمها شـي تقـبعنوان " قياس جودة الخدمات الهاتفية الثابتة الت

لإلعالن ل الوسائل ى أن أفضـمحافظات قطاع غزة من وجهة نظر الزبائن ".و التي أشارت إل
صاالت الفلسطينية حسب أفراد العينة ـاالت ركةـدمها شـي تقـعن الخدمات الهاتفية الثابتة الت

ثم الصحف و ، م اإلذاعةـث، اتفـر الهـالصوتية عبل مرتبة حسب األهمية : الرسائ
)% تأثرهم بالرسائل 50.5فيما لم يبد( ةـثم اإلعالنات االلكتروني، ثم البروشورات، المجالت

إلزعاج الحاصل ولم يبد بالرسائل اإلعالنية الصوتية عبر الهاتف وتعزو الباحثة النتيجة إلى ا
  .)% رأياً تجاه الرسائل اإلنتخابية عبر المحمول31.8(

الخليوية السياسية عالنات اإلعبر نحو اإلعالن السياسي وقد خلص مجال إتجاهات الناخبين 
عالنات اإلعبر% من عينة المبحوثين لم تبد تأثرها باإلعالن السياسي  47.9إلى أن والهاتفية

% رأياً  29.4وعدم إنعكاسها في سلوكهم اإلنتخابي ، فيما لم يبد  ة والهاتفيةالخليويالسياسية 
سلوكهم اإلنتخابي  علىالخليوية والهاتفية السياسية عالنات اإل عبر السياسيأثر اإلعالن  تجاه

ووجود إنعكاس لها على  لكترونيعالن اإلاإلعبرالسياسي % تأثرهم باإلعالن 22.6وأبدى 
  .سلوكهم اإلنتخابي
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 : السياسي  الشخصي تقديم محور ال 5-2-2
 

على سلوك الناخب حيث السياسي الشخصي لتقديم ثر محور اأ )16-5(يوضح جدول رقم 
-45-50-47-46-49-48-44فقرة  جاءت على الترتيب التالي ( 12حتوى المحور على إ

) وقد حصلت جميع فقرات المحور على تقدير متوسط تراوح بين 51-53-52-54-55
تصال  فقد حصلت على قناع واإلالترتيب االول الخاصة بمهارة  اإل) عدا فقرة 1.27-0.96(

  .)1.47ترتيب عالي بمتوسط حسابي بلغ (

  

على وإنعكاسه السياسي الشخصي تقديم ال إتجاهات الناخبين نحو) 16-5جدول رقم (
  سلوك الناخب

 المتوسط ثانيا :محور البيع الشخصي  الترتيب
االنحراف 
 المعياري

 اثر كبير ال رأي  اثرال
 درجة
 عدد التقدير

نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

1  
تؤثر مهارة مدراء الحملة االنتخابية 

المناظرة  -اإلقناع –في االتصال 
  على قراري االنتخابي

  عالي 64.3 247 18.8 72 16.9 65 0.77 1.47

2  

أعتقد بضرورة إلمام العاملين في 
بالوعود والبرامج  االنتخابية الحملة 

من قبل المشابهة والمنافسة 
  المرشحين المنافسين

  متوسط 46.4 178 34.1 131 19.5 75 0.77 1.27

3 
أفضل أن يرتدي العاملون في 

الحملة االنتخابية مالبس وشعارات 
  تعبر عن مرشحهم

  متوسط 48.2 185 27.3 105 24.5 94 0.82 1.24

4  
في ون العاملأفضل أن يكون 

  الحمالت االنتخابية من فئة الشباب
  متوسط 50.5 194 23.2 89 26.3 101 0.84 1.24
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5  
تؤثر األساليب اإلبداعية والمبتكرة 

للمرشحين  على الترويج في 
 قراري االنتخابي

  متوسط 49.2 189 24.2 93 26.6 102 0.84 1.23

6  
التي الرسالة الترويجية تؤثر  

ي على قرارشخصيا  ني تخاطب
  االنتخابي

  متوسط 44.8 172 25.8 99 29.4 113 0.85 1.15

7  

على ود ردأفضل أن تصلني  
ل أنشطة المرشح حوي استفسارات

ل بريدي من خالوالحزب 
  بسرعةااللكتروني  

  متوسط 42.2 162 30.7 118 27.1 104 0.82 1.15

8  
تؤثر المهارات الحاسوبية 

وااللكترونية ألعضاء الحملة 
  لى قراري االنتخابياالنتخابية ع

  متوسط 43.0 165 25.3 97 31.8 122 0.86 1.11

9  
و تؤثر حمالت استطالع اآلراء  
مالحظات الجمهور حول 

  المرشحين  على قراري االنتخابي
  متوسط 35.9 138 31.0 119 33.1 127 0.83 1.03

10  
أفضل أن ترسل  الحمالت 

االنتخابية رسائل دورية إلى  
 لكترونياالي بريد

  متوسط 35.7 137 29.9 115 34.4 132 0.84 1.01

11  
أفضل الدخول في حوارات مع 
المرشحين عبر غرف الدردشة 

  االلكترونية
  متوسط 35.2 135 27.6 106 37.2 143 0.85 0.98

12  
أفضل أن يكون المرشح ضمن 

المجتمع الشبكي الخاص 
  بمجموعاتي االلكترونية

  متوسط 32.6 125 31.0 119 36.5 140 0.83 0.96

 المتوسط الحسابي للنسب المئوية 
28.6 

 

27.4 

 

44 
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المناظرة   -اإلقناع –تصال ة مدراء الحملة االنتخابية في اإلول حصلت فقرة مهارفي الترتيب األ
دير عالي وتعزو ) وتق0.77نحراف معياري (إ) و1.47%  ومتوسط حسابي (64.3على نسبة 

ء للمنتج السياسي في قناع والمناظرة في جذب والتصال واإلهمية مهارت اإلإالباحثة ذلك الى 
سويق المباشروالتي يجب توظيفها هم وسائل الترويج والتأعتبارها من إنتخابية بالحمالت اإل

لتفات ن والتي تمثل شريحة مؤثرة يجب اإلخاصة نحو فئة المتردديدارة توجيهها بشكل فاعل  إو
قتراع لصالح مرشح ج حاسمة في جوالت اإللتحقيق نتائ ستقطابهاإليها وتوجيه الجهود نحو إ

)% تأثرهم بمهارة اإلقناع واإلتصال وتعزو الباحثة النتيجة إلى عدم 16.9فيما لم يبد( المنظمة .
رأياً تجاه مهارات مدراء  18.8 )إهتمام كافة الشرائح المجتمعية بالعملية اإلنتخابية ولم يبد (

  .الحمالت اإلنتخابية 

رتيب الثاني حصلت فقرة ضرورة إلمام العاملين في الحملة االنتخابية بالوعود والبرامج  في الت
% بمتوسط حسابي بلغ 46.4من قبل المرشحين المنافسين على نسبة المشابهة والمنافسة 

) وتعزو الباحثة ذلك الى دورها الحاسم في الرد على 0.77) وانحراف معياري بلغ (1.27(
بل الخصوم السياسيين اضافة الى مهاجة نقاط الضعف والثغرات في الرسالة الدعاية المضادة ق

 Chen and) 2003دراسة االعالنية للمرشحين الخصوم .وهذه النتيجة تتماشى مع دراسة 
Popovichو التكنولوجيا)" ، العمليات، ائن(الناسـات الزبـى إدارة عالقـ) بعنوان "التعرف عل

على تعزيز ل ي نظرة شاملة تعمـه CRMون ـقة مع الزبو التي أشارت بأن إدارة العال
و توفر المعلومات الالزمة ،تـجميع القنوات بما فيها االنترنل العالقة مع الزبائن من خال

اظ بالزبائن باعتباره محور ـدماتها لالحتفـا و خـللمنظمة لتقديم عروض مميزة لمنتجاته
ع العاملين و العمليات و .و هي عملية متكاملة تجمCustomer-Centricالعمليات 

) بعنوان " أثر برنامج الخصخصة في كفاءة 2001دراسة بافقيه (جيا.كما تتماشى مع التكنولو
و التي توصلت إلى أن إدارة شركة االتصاالت ، ة العربية السعودية"ـالخدمات بالمملكل اتصا

ل و التسويق الفعاكثيرا على دور الموظف في التسويق و أن الخدمة المتميزة ل السعودية تعو
على زيادة ل ولتحقيق هذا يرى الباحث أن الشركات لجأت إلى العم، دة ـوجهان لعملة واح

لرواتب و الحوافز و معايير ء كااالنتماالقضايا التي ترتبط بقوة  ةـانتماء الموظف و معالج
وتعزو الباحثة  )% إعتقاداً بأهمية إلمام العاملين بالوعود المشابهة19.5فيما لم يبد( الترقية.
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)% رأياً تجاه 34.1النتيجة إلى عدم إهتمام كافة الشرائح المجتمعية بالعملية اإلنتخابية ولم يبد (
  ذلك.

% من مجتمع الدراسة تفضيلهم الرتداء العاملين في 48.2الثالثة ابدى  في المرتبة
)وانحراف 1.24الحملة االنتخابية مالبس وشعارات تعبر عن مرشحهم بمتوسط حسابي بلغ(

الحملة من الشعارات عضاء أتمكن الناخبون من تمييز مرشحهم و) حيث ي0.82معياري بلغ (
عتماد إقتراع خاصة اذا تم ملية المتابعة واإللوان المخصصة مما يسهل من عوالمالبس واأل

 )% تأثرهم بتمييز العاملين في24.5فيما لم يبد( قتراع .رقام للمرشحين في ورقة اإلأرموز او 
الحمالت بمالبس وشعارات وتعزو الباحثة النتيجة إلى وجود فئات منتمية سياسياً تميز مرشحيها 

  مالبس وشعارات العاملين في الحملة اإلنتخابية .)% رأياً تجاه 27.3بوضوح ولم يبد (

 %50.5حصلت فقرة "العاملون في الحمالت االنتخابية من فئة الشباب "على نسبة اثر     
) وتعزو الباحثة النتيجة لما تتمتع به 0.84) وانحراف معياري بلغ(1.24ي بلغ (بمتوسط حساب

فيما ساليب الدعائية افة الى التجديد واالبتكار في األفئة الشباب من روح المبادرة والحماس اض
)% تأثرهم بوجود فئة شابة ضمن الحملة وتعزو الباحثة النتيجة إلى تفضيل العديد 26.3لم يبد(

)% 23.2ل الخبرة السياسية والتي التنسجم كثيراً مع الفئة العمرية الشابة  ولم يبد (وجود عام
  الفئة العمرية الشابة .رأياً تجاه 

الترويج ثر األساليب اإلبداعية والمبتكرة في أالخامس حصلت فقرة  في الترتيب 
اف معياري نحرإو )1.23فراد العينة بمتوسط حسابي بلغ (أ% من 49.2للمرشحين على نسبة 

اليب المبتكرة والجديدة لمتابعة سثر الجاذب في األى األإل) وتعزو الباحثة النتيجة 0.84بلغ (
) 2003ي (ـاشدراسة الجي نتيجة هذه الفقرة تتماشى معنتخابية .وخبار المرشح ودعايته اإلأ

األداء (دراسة  نعكاساته علىإبتكار التسويقي و إلبتكار في المنظمة على اإلبعنوان " أثر حالة ا
و التي أشارت بأن تطوير المنتجات  ،ميدانية لعينة من شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية)"

تأثير قوي و ات بذلك من أنشطة ذ لايتصـوير و مـث و التطـو تجديد ما هو موجود بالبح
تفق مع كما تتسويقية.من فاعلية األنشطة ال دـبتكار التسويقي و يزيإليجابي في خلق حالة اإ

سويق للشركة ـزيج التـقلم و الم) بعنوان "إستراتيجية التأ2006Awan & Shahzad(دراسة 
قيقة السوق درك حـو التي أشارت إلى أن على الشركة أن ت، النرويجية" Telenorتصاالت إلا
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و أَل عدية والصعبة بتـالمنافسة العالميل ستراتيجيات التي ستتبعها في ظإلالمفتوحة و أن تحدد ا
و ، السوق المفتوحة شروطـها التسويقي طبقاً لتنظيم اإلستراتيجيات الخاصة بمزيجإعادة 

والتي أجبرت الشركات المختلفة  واإلبداع طبقاً لطلبات الزبائن في األسواقالمنتج تطوير 
)% تأثرهم باألساليب اإلبداعية وتعزو الباحثة 26.6فيما لم يبد( منتجهم ومكوناته .لالنتباه لخط 

نتيجة إلى عدم إهتمام كافة الشرائح المجتمعية بالعملية اإلنتخابية والتجديد فيها ولم يبد ال
  اإلبداع واإلبتكار في الرسالة اإلعالمية .)% رأياً تجاه 24.2(

على شخصيا  هم تخاطبتي الالترويجية ثر للرسالة  أ %44.8بدى أفي الترتيب السادس     
) وتعزو الباحثة 0.85) وانحراف معياري بلغ (1.15غ (نتخابي بمتوسط حسابي بلقرارهم اإل

هتمام إلتعامل معه كمستهدف مباشر ومحور وا لى تعزيز الشعور بالناخب شخصياًإالنتيجة 
)% باإلهتمام الشخصي في الرسالة اإلعالنية 29.4ولم تظهر النتائج تأثر (نتخابية .الحملة اإل

  في الرسالة اإلعالنية .رأيهم حول الشخصانية  )%25.8فيما لم يبد (

ية السرعة في الرد على  همأفراد العينة أ% من 42.2بدى أفي المرتبة السابعة     
ل بريدي االلكتروني  بمتوسط من خالل أنشطة المرشح والحزب حوالجمهور   تستفساراإ

عزوالباحثة ذلك كون البريد االلكتروني ت) و0.82) وانحراف معياري بلغ (1.15حسابي بلغ (
هتمام الشخصي بالناخب التالي تعتبر السرعة من مظاهر اإليلة شخصية في الترويج وبوس

مع جمهور المنظمة والتي   Relationship Managementدارة العالقة إظهار حسن ووسيلة إل
  .السياسي  رشحو خسارة والئه للمأفي كسب  حاسماً تعتبر عامالً

اللكترونية ألعضاء الحملة االنتخابية على % اهمية المهارات الحاسوبية وا43وقد ابدى   
) وتعزو الباحثة 0.86) وانحراف معياري بلغ (1.11قرارهم االنتخابي بمتوسط حسابي بلغ (

النتيجة الى انتشار عالم التقنية والمعرفة وبالتالي اصبحت مهاراتهما متطلب اساسي للعمل وليس 
مال جاذبا لجمهور المرشح على اعتبار انها مكمال وترى الباحثة ان توفر هذه المهارات ليس عا

متطلب اساسي للمهمة الترويجية ولكن عدم اتقانها سيعتبر ثغرة بالغة سهلة االستهداف من قبل 
  المرشحين المنافسين اضافة الى زعزعة ثقة الجمهور بالحملة الترويجية للمرشح.
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و حمالت استطالع اآلراء  % تقريبا من افراد العينة اثر 35.9في الترتيب التاسع ابدى   
) 1.03مالحظات الجمهور حول المرشحين  على قرارهم االنتخابي بمتوسط حسابي بلغ(

) حيث تشير حمالت استطالع الراي الى االهتمام بالبحث العلمي 0.83وانحراف معياري (
ة والمسح االحصائي للساحة السياسية محل البحث وهي نقطة ايجابية لصالح المنشأة السياسي

) من اهمية القيام بحمالت استطالعية 2009وهذه النتيجة تتماشى مع ما اشار اليه (الطراونة،
  والتجاوب معها للتقليل من رد الفعل تجاه بعض االجراءات.  لمعرفة اراء الناس مسبقا

رسال  الحمالت الدراسة تفضيلهم إل عينة% من 35.7في الترتيب العاشر ابدى 
) وانحراف 1.01لكتروني بمتوسط حسابي بلغ (االهم  بريدة إلى  نتخابية رسائل دورياإل

العملية السياسية هتمام الشخصي وليس العام ب) وتعزو الباحثة النتيجة الى اإل0.84معياري بلغ (
لى إو تحويلها أغاء الرسائل االلكترونية العامة ن الجمهور العام يميل الى الأعتبار إواالنتخابية .ب

  لكتروني بينما يميل المهتم بموضوع ما الى قراءته ومتابعة تفاصيله وتطوراته .هامش البريد اال

فراد العينة رغبتهم أ% من 35.2بدى نسبة ألمحور في المرتبة الحادية عشر من فقرات ا
بمتوسط حسابي   ةبالدخول في حوارات مباشرة  مع المرشحين عبر غرف الدردشة االلكتروني

ة فراد العينة وتعزو الباحثأ) وهي نسبة تقارب ثلث 0.85ي بلغ () وانحراف معيار0.98بلغ (
لى االهتمام الشخصي وليس العام بالعملية السياسية إالشخصي  تقديمالنتيجة بتذيل ترتيب محور ال

النظم )حول مناسبة   Avery, et. al. , 1998واالنتخابية.وهذه النتيجة تتماشى مع مااورده(
التقليدية ل ون فيها الوسائـالظروف أم أن هناك ظروفاً معينة قد تكل اإلنترنت لكل التفاعلية مث
إن المستهلكين الذي يميلون إلى الصور شار الى أحيث غير التقليدية  ل من الوسائ أكثر فعالية

بينما المستهلكين ، التقليديةل الوسائل ابي من خالـإيجل لعرض المعلومات يقتنعون بشكل كشك
ل لعرض المعلومات يقتنعون إيجابياً باستخدام الوسائل كشك ون للنصوصـذي يميلـال

) و التي بحثت في " تأثير إعالنات االنترنت على 2007دراسة تايه (كما تتماشى مع التفاعلية.
رارالشراء عند الشباب الجامعي الفلسطيني " و أشارت إلى ضرورة إضافة ـاتخاذ قل مراح

لشركات المنتجة المهتمة باإلعالن عن منتجاتها في تمرارإلى المزيج التسويقي لـاالنترنت باس
إلى الشباب. و أن تزود مواقعها االلكترونية ل هذه الوسيلة للوصول دم إهماـقطاع غزة وع
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المعلومات التي ل صيلية عن الشركة ومنتجاتها بحيث يستطيع الزائر أن يعرف كـبمعلومات تف
   ازيارته لموقعهل يريدها عن الشركة ومنتجاتها من خال

عتبار المرشـح ضـمن   إور في المرتبة الثانية عشر فقرة وقد تذيل ترتيب فقرات المح
% ومتوسط حسابي بلغ 32.6المجتمع الشبكي الخاص بالمجموعات االلكترونية.بنسبة اثر بلغت 

تأكيد الفقرتين السـابقتين نحـو   ) وتعزو الباحثة النتيجة الى 0.83) وانحراف معياري (0.96(
صي وليس العام بالعملية السياسية واالنتخابية.ونتيجة هذا المجـال تتماشـى مـع    هتمام الشخاإل

بعنوان " المزيج التسويقي إلطالق منتج جديد في مرحلة  )Hart, & Tzokas (2000,دراسة دراسة 
ـ ى ميزاتـو التي توصلت إلى أن نجاح المنتج ال يعتمد عل،نمو و نضج السوق" ولكن ، ه فقطـ

تثمار بزيادة اإلنفاق عليه و االسل مام بتوزيع المنتج أو الخدمة من خاليعتمد على زيادة االهت
  .الشخصي تقديمال

 السياسيالشخصي تقديم العبر نحو اإلعالن السياسي وقد خلص مجال إتجاهات الناخبين 
الشخصـي  تقـديم  ال عبر% من عينة المبحوثين لم تبد تأثرها باإلعالن السياسي   28.6إلى أن

أثـر اإلعـالن    % رأياً تجاه 27.4كاسها في سلوكهم اإلنتخابي ، فيما لم يبد وعدم إنع السياسي
% تأثرهم باإلعالن  44سلوكهم اإلنتخابي وأبدى  على السياسيالشخصي تقديم ال عبر السياسي
  . ووجود إنعكاس لها على سلوكهم اإلنتخابي لكترونيعالن اإلاإلعبرالسياسي 

  

  : سية السيا :محور العالقات العامة5-2-3
  
 

) اثر برامج العالقات العامة على سلوك الناخب .وقد تكون 17-5يوضح جدول رقم (
-63-58-59-62-60- 61-56فقرات جاءت مرتبة على النحو االتي ( 8المحور من 

)على تقدير عالي بمتوسط حسابي تراوح بين 62-60- 61-56()وقد حصلت الفقرات 57
) على تقدير متوسط بمتوسط حسابي 57-63-58-59) وحصلت الفقرات (1.32-1.52(

  )1.20-1.03تراوح بين (
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على وانعكاسها السياسية برامج العالقات العامة  إتجاهات الناخبين نحو) 17-5جدول رقم (
  سلوك الناخب .

 المتوسط  ثالثا :محور العالقات العامة الترتيب
االنحراف 
 المعياري

 أثر كبير ال رأي ال أثر
 درجة

 عدد التقدير
نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

1 

أفضل أن يقوم مندوبو الحمالت 
االنتخابية باالتصال بالجمهور 

على واطالعهم على جديد مرشحهم 
  فترات متقاربة وبصفة مستمرة

  عالي 65.9 253 20.3 78 13.8 53 0.73 1.52

2 
تؤثر خبرة المرشح في العمل السياسي 

  بيعلى قراري االنتخا
 عالي 62.8 241 18.0 69 19.3 74 0.80 1.43

3  
تؤثر رعاية المرشحين السياسيين 

يرة وذوي الحاجات الخاصة سر الفقلأل
  على قراري االنتخابي

 عالي 58.9 226 18.5 71 22.7 87 0.83 1.36

4  
تؤثر برامج دوائر  العالقات العامة 

للترويج للمرشح  على قراري 
  االنتخابي

  عالي 48.4 186 29.4 113 21.9 84 1.32 1.32

5  
تطوير في تؤثر مساهمة المرشحين 

  على قراري االنتخابيالمرافق العامة 
  متوسط 47.7 183 24.2 93 28.1 108 0.85 1.20

6 

تؤثر رعاية المرشح للمناسبات 
جتماعية والترفيهية على االواألحداث 

  قراري االنتخابي
  متوسط 40.9 157 29.9 115 29.2 112 0.83 1.12

7  

يؤثر ظهور مرشحي األحزاب 
السياسية في المناظرات االنتخابية 
والندوات والمعارض على قراري 

  االنتخابي

  متوسط 40.1 154 33.6 129 26.3 101 0.80 1.14
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طالعهم عن جديد مرشحهم إالعالقات العامة بالجمهور و يبوتصال مندإحصلت فقرة 
على ترتيب في المحور حيث حصلت على تقدير أعلى فترات متقاربة وبصفة مستمرة على 

% من مفردات 65بدى أ) حيث 0.73)وانحراف معياري بلغ (1.52عالي بمتوسط حسابي بلغ(
تمرة وتعزو الباحثة النتيجة الى لهم لالتصال بالجمهور بفترات متقاربة ومسيالعينة عن تفض

جتماعية الميدانية للمرشح  فعادة ما يفضل براز الجوانب اإلإستمرارية التذكير بالمرشح وإ
لعينة أثراً )% من ا13.8فيما لم يبد (الجمهور المرشح القريب من قضاياهم واهتماماتهم .

إلتصال المندوبين بالجمهور بشكل مستمر وهذه النتيجة تتوافق مع نتيجة عدم تفضيل المهارات 
) رأيهم تجاه 20.3فيما لم يبد (لدى العاملين في الحمالت االنتخابيىة في محور التقديم الشخصي 

  اإلتصال بالجمهور.

رة المرشح في العمل السياسي من مفردات العينة اثر خب 62.8في المرتبة الثانية ابدى 
) وتعزو الباحثة 0.80) وانحراف معياري بلغ (1.43على قرارهم االنتخابي بمتوسط بلغ  (

النتيجة الى اهمية الخبرة واالحتراف في العمل السياسي نظرا للطبيعة السياسية المعقدة والخاصة 
السياسي وتعزو الباحثة النتيجة ) عدم تأثرهم بخبرة المرشح 19.3وقد أبدى (للقضية الفلسطينية .

)% 18إلى أهمية عوامل اخرى كاليد النظيفة والمؤهل العلمي في المرشح في حين لم يبد (
  رأيهم في خبرة المرشح السياسي .

وي يرة وذسر الفق% من مجتمع الدراسة تأثرهم برعاية المرشحين السياسيين لأل58.9ى بدأوقد 
) وانحراف معياري بلغ 1.36خابي بمتوسط حسابي بلغ(نتإلالحاجات الخاصة على قرارهم ا

همية العمل أالمجال حيث يهتم جمهور المرشح ب ) وهذه النتيجة تؤكد الفقرة االولى من0.83(
  هتمامه بقضاياهم ومشكالتهم.إالميداني لمرشحهم و

8 
يؤثر دعم المشاهير والشخصيات 

  الهامة للمرشح على قراري االنتخابي
  متوسط 38.5 148 26.3 101 35.2 135 0.86 1.03

 المتوسط الحسابي للنسب المئوية 
24.5 

 

25.0 

 

50.4 
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% تأثرهم بترويج دوائر  العالقات 48.4وفي المرتبة الرابعة من هذا المحور ابدى 
هذه  وتعزو الباحثة 1.32) و انحراف معياري بلغ 1.32مة للمرشح  بمتوسط حسابي (العا

وعادة ما تكون هذه  ومتعاطفة سياسياًأ ولكنها مستقلة لى وجود فئة غير منتمية سياسياًإالنتيجة 
سرة للبرنامج االنتخابي ن برامج العالقات العامة المفإو عدمة وعليه فأقتراع الفئة مترددة باإل

دوره المستقبلي  وتضخيم محورية براز نقاط القوة في برنامجه اضافة الى تعزيزإمرشح ولل
ستمالة هذه الفئة إثر حاسم في أخدمة قضايا جمهوره قد يكون لها  في حال فوزه في سياسياً

على دوائر العالقات العامة إن وهنا ف، قتراع لصالح المرشح تخاذ قرار باإلإجيعهم على وتش
 وتصميم برامج ترويجية خاصاً يالئها مجهوداًإهتمام بهذه الفئة وإلنتخابية اإلملة االح يومندب

ستطالعات إجراء إء المسوحات الميدانية المستمرة وجراإوتعريفية تناسب قضاياهم  وذلك ب
  ي .أالر

في ثرهم بمساهمة المرشحين أ% من مفردات العينة ت47.7في المرتبة الخامسة ابدى 
)وانحراف معياري 1.20نتخابي بمتوسط حسابي بلغ (على قرارهم اإلالعامة المرافق ير تطو

  .النتائج السابقة لفقرات المحور باهمية االهتمام بقضايا ومشاكل الجمهور ) وهذه النتيجة تدعم 0.85(

جتماعية والترفيهية على إلااية المرشح للمناسبات واألحداث وقد حصلت فقرة رع
) وانحراف 1.12% ومتوسط حسابي  بلغ (40.9ت المجال بنسبة الترتيب السادس ضمن فقرا

  جتماعي للمرشح .بط فقرات المجال في دعم الدور اإل) وهذه النتيجة تؤكد ترا0.83معياري (

حول دور  )2009ورده (الطراونة ،أاشى مع ما تتم  والسادسةوالنتيجة الخامسة 
لمشاركة والتواصل وتقديم المساعدة جتماعية مثل االقات العامة في مجال الخدمات اإلالع

 لتعزيزروح التكافل والتضامن .

ألحزاب السياسية في ثر ظهور مرشحي اأمن مجتمع الدراسة % 40.1ظهر أوقد 
) 1.14االنتخابي بمتوسط حسابي بلغ ( قرارالنتخابية والندوات والمعارض على إلالمناظرات ا

والمعارض في  الى دور المناظرات والندوات) وتعزو الباحثة النتيجة 0.80وانحراف معياري(
ح حيث اشار(الطراونة ظهار جوانب شخصية المرشإحتكاك بالجمهور والترويج للمرشح واإل

  .برزالمهام المسندة لدوائر العالقات العامة أن تنظيم المعارض والندوات من أ) الى 2009،
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يات بدعم المشاهير والشخصمن مفردات الدراسة تأثرهم % 38.5دى أب ةفي المرتبة الثامن
) 0.86نحراف معياري (إ) و1.03نتخابي بمتوسط حسابي بلغ (الهامة للمرشح على قرارهم اإل
العبو –الفنانون  –همية التي يمثلها  المشاهير (رجال الدين وتعزو الباحثة النتيجة الى األ

على كفئة الطالب أ جتماعية والذين يرون فيهم قدوة اومثالًالرياضة ..) لبعض الفئات اإل
حول الجماعات  )2000شار اليه (العجي ،أيرهم وهذه النتيجه تتوافق مع ما والسيدات وغ

جتماعية والتي إلفراد من الجماعات المهنية وااعتبارها مجموعة موجودة من األبالمرجعية 
يرين ثأفراد وتمارس تراء ومعتقدات األآمال وتصرفات وآا على تقييم ويجابإ أو تؤثرسلباً

ضافة الى كونها وسيلة ،إفراد لهذه الجماعات المرجعية يسيين وهما الطاعة التي يكنها األرئ
  رتباطهم بها .إفراد عن قيمهم الخاصة ومدى لتعبير األ

% من   24.5إلى أنالسياسية برامج العالقات العامة  نحووقد خلص مجال إتجاهات الناخبين 
وعدم إنعكاسها في سلوكهم  السياسيةمج العالقات العامة براب عينة المبحوثين لم تبد تأثرها

سلوكهم اإلنتخابي  علىالسياسية برامج العالقات العامة  % رأياً تجاه 25اإلنتخابي ، فيما لم يبد 
ووجود إنعكاس لها على سلوكهم السياسية برامج العالقات العامة  نحو% تأثرهم   50.4وأبدى 

  . اإلنتخابي

  

 لمرشح السياسي الترويج لر محو  5-2-4
 

ثر برامج  الترويج للمرشح السياسي على سلوك الناخب، أ) 18-5يوضح جدول رقم( 
-68-65-64 -66-67فقرات جاءت مرتبة على النحو االتي ( 6حتوى المحور على إوقد 
) 1.41-1.21) على تقدير عالي تراوح بين (64 -66-67) وقد حصلت الفقرات (69

-68) وحصلت الفقرات (1.13ير متوسط بمتوسط حسابي() على تقد65وحصلت الفقرة (
  )1.03-0.88)على تقدير ضعيف  تراوح بين (69
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رامج  الترويج للمرشح السياسي تجاهات الناخبين نحو ب) ا18-5جدول رقم( 
  على سلوك الناخبوانعكاسها 

ضمن فقرات %) 59.9(على هل العلمي للمرشح على الترتيب األظهرت النتائج حصول المؤأ 
)وتعزو الباحثة النتيجة الى 0.78)وانحراف معياري بلغ ((1.41المجال بمتوسط حسابي بلغ

ية الجانب همأضافة الى إولويات الحياه أحد أليم للشعب الفلسطيني والذي يمثل همية التعأ
  فكار الجديدة .نفتاح على العالم واألكاديمي والمعرفي في اإلاأل

  الترتيب
رابعا :محور ترويج المبيعات 
 "الترويج للمرشح السياسي"

 المتوسط
ف االنحرا

 المعياري
 عدد

نسبة 
 مئوية

 نسبة مئوية عدد نسبة مئوية عدد
درجة 
 التقدير

1  
يؤثر المؤهل العلمي للمرشح على 

  قراري االنتخابي
  عالي 59.9 230 21.6 83 18.5 71 0.78 1.41

2  
يؤثر التاريخ النضالي للمرشح 

 على قراري االنتخابي
 عالي 56.3 216 22.1 85 21.6 83 0.81 1.35

3  
االنتماء السياسي للمرشح  يؤثر

  على قراري االنتخابي
 عالي 47.4 182 26.6 102 26.0 100 0.83 1.21

4  

تؤثر الحوافز التشجيعية  المادية 
من قبل المرشحين على قراري 
–االنتخابي "اإلعفاءات الجامعية 
تسديد  فواتير. كتوفير وسيلة 
  النقل على قراري االنتخابي. "

  متوسط 43.0 165 27.1 104 29.9 115 0.85 1.13

5  
تؤثر السمات الشخصية والجسمية 

  للمرشح على قراري االنتخابي
 ضعيف 38.8 149 25.3 97 35.9 138 0.87 1.03

6  
يؤثر االنتماء العشائري  للمرشح 

  على قراري االنتخابي
 ضعيف 32.6 125 22.7 87 44.8 172 0.87 0.88

 المتوسط الحسابي للنسب المئوية 
29.4  

 

24.2 

 

46.3 
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% بمتوسط 56.3في المرتبة الثانية حصلت فقرة التاريخ النضالي للمرشح على نسبة 
وتعزو الباحثة هذه النتيجة الى بصمة العمل  0.81وانحراف معياري بلغ  1.35حسابي بلغ 

تسم بهذه إبرت وسام شرف تقلد به كل من عتأني والتي النضالي التي ميزت الشعب الفلسطي
ولى نية وحلول التعليم في المرتبة األلى المرتبة الثاإكن المالحظ هو تراجع هذه الميزة الصفة ول

   .لالستقرار النسبي للعملية السياسية خاصة بعد قيام السلطة واعالن الدولة نظراً

لثالـث بمتوسـط حسـابي    نتماء السياسي للمرشح على الترتيـب ا إلوقد حصلت فقرة ا
 نتمـاء إلثر اأالدراسة  عينةمن  %47.4بدى أ) فقد 0.83)  وانحراف معياري بلغ (1.21بلغ(

همية ومحورية دور الفصائل السياسـية  ،  أه االنتخابي  وهذه النتيجة تؤكد السياسي على قرار
ر لديها والء لهذا لوو منتج سياسي ما وتبأمنظمة سياسية ما  وعليه فان هذه الفئة قد تبنت سابقاً

سـتراتيجيات  إول بنـاء  نتخابية خيارين األإلمدراء التسويق للحمالت ا أمام  نإالمرشح وهنا ف
جتذابـه مـن قبـل    إلي محاوالت أنتمائه ضد إفاظ على جمهورها المنتمي وتعزيز دفاعية للح

ستقطاب إلمحكمة ية ستراتيجيات هجومإالمقابل على مدراء التسويق بناء البرامج المنافسة .وفي 
جتذابه الى مرشحهم وتوسيع الحصة السوقية للمنظمة السياسية في السـاحة  إجمهور الخصوم و

 و ن القـيم أمـد خاصـة   األ )  وهي عملية معقدة ،مستمرة ،وطويلـة 2012،السياسية (كوتلر
غييـر  دارة التإتم التعامل معها من   قبل وكالء صعب جوانب التغيير التي يأعتقادات تعد من إلا
) أن التصـويت مشـروط بتلـك    54، صRogen،2011( وردهأوهذا ما يتماشى مـع مـا   .
ستعدادات السياسية التي يلقنها اآلباء ألبنائهم، وعليه يصبح كل ناخب في مطلع شبابه متعلق إلا

بشكل ثابت بحزب سياسي معين، وهذه اآللية التي تنطلق من شحن المواطن حتى يصـبح   نفسياً
أنها أن توسع الدور الذي يلعبه المربي والقائد القدوة في عملية التنشئة والتكـوين  ، من شمتحزباً

صادق، وليس كمتشرد متقلـب، وقـوة    فالناخب زيادة على دوره يبدو كمتحزب مؤيد.السياسي
نتخابية متأصلة في طبيعة تحزبه، أي من خالل التوجـه العـاطفي   إلختياراته اإستقرار وثبات إ

 .السياسية، ومن خالل التوجيه والتنشئة الثابتة والمستقرة تجاه أحد األحزاب

ة من قبـل المرشـحين علـى القـرار     ثر الحوافز التشجيعية  الماديأستحوذت فقرة إو
على المرتبة الرابعة فقـد   تسديد  فواتير. كتوفير وسيلة النقل...–نتخابي "اإلعفاءات الجامعية إلا
)  0.85) وانحراف معياري بلـغ( 1.13بمتوسط حسابي(ثرهم بها أفراد العينة تأمن  %43بدى أ

الدراسة ضمن فئة  الطلبة  عينة%)  من 40لى وجود نسبه مرتفعة (وتعزو الباحثة هذه النتيجة ا
%) وهي نسبة تدعم و تتماشى مع نتيجة الفقـرة حيـث   19%) وربات البيوت وبال عمل (21(

هذه النتيجة تتماشى مع مـا يعـرف   تخابي.ونإللمادية لهذه الفئة على قرارهم اتؤثر المحفزات ا
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جراء تدقيق بشكل دقيق وعقالني تحديـد  بإحيث يقوم الناخب  Vote Interes  نتخاب المصلحةإب
عتبار إنتخاب، على هتماماته أثناء قيامه باإلإأساس أن كل ناخب يسعى إلى تحقيق وضعيته على 

اللها المكاسب و التكاليف، ثم يقيم أن كل مواطن يجري مجموعة من الحسابات التي يحدد من خ
 .النتائج بمنظور نفعي

%من مفردات 38.8ييد أثر السمات الشخصية والجسمية للمرشح على تأوحصلت فقرة 
وتعـزو   ) وتقدير ضعيف0.87) وانحراف معياري بلغ (1.03الدراسة  بمتوسط حسابي بلغ (

ح"الكاريزماتية"  لبعض شخصية المرشهمية بعض السمات  المفضلة في أالباحثة هذه النتيجة الى 
 )39،ص2011عبد المؤمن واخرون ،شار اليه(أالى بعض السمات الجسمية .وهو ما ضافة إالناخبين 

مثـالي،  أن لكل مواطن في كل مناسبة إنتخابية صورة كاملة وواضحة في ذهنه عن مرشحه ال
أيه، أي من تلـك الصـورة   ختيار المرشح الذي يقترب كثيرا من رإوسيسعى يوم اإلقتراع إلى 

ختيـار عضـو   إ) بعنوان معايير 2006احمد واخرون الموجودة في ذهنه،كما توافقت مع دراسة (
لصفات التي يتحلـى بهـا   لن أ2006 المجلس التشريعي الفلسطيني لدى الناخب الفلسطيني لعام 

 عتبـاره راعيـاً  إليه بإالناخبين ينظرون  ألنختياره كممثل في البرلمان إالمرشح دور كبير في 
ن الناخـب  إالتشريعية في الدولة وبالتالي ف لهم يقوم بنقل همومهم الى السلطة لمصالحهم وممثالً

يتمتع بالصفات التي تمكنه من تمثيله في السلطة  التشريعية حتـى   ختيار المرشح الذيإيحاول 
  .مة عن تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العا ينقل همومه وتطلعاته بعيداً

بنسبة تأثير نتماء العشائري على قرار الناخب ثر اإلأد تذيل ترتيب فقرات المجال وق
)وتعزو الباحثة  (0.87)وانحراف معياري بلغ 0.88بتقدير ضعيف بمتوسط حسابي بلغ(% 32.6

  . ثر التعصب العشائري والقبليأارتفاع مستوى التعليم مما حد من هذه النتيجة الى الوعي الثقافي و

  تتوافق مع الدراسات االتية : (الترويج للمرشح السياسي )نتائج هذا المجالو

للـرأي    عاًالالعنوان استط ھ ذا نتخابات الرئاسية: حمل إلخابات القادمة، قوة الفصائل وانتاإل -
-٢١بـين   بيرزيت في الفترة الواقعـة  العام الفلسطيني أجراه مركز دراسات التنمية في جامعة

الناخـب الفلسـطيني فـي     يتبعهـا  ستطالع المعايير التـي  إلاھ ذا   تناول  . وقد٢٠٠٥/٤/٢٣
على النحـو التـالي: فـي    ستطالع إلذه المعايير حسب نتائج اھختيارالمرشحين، وجاء ترتيب إ

: التفاني في خدمة المجتمع،والدرجة هاولى: السمعة الطيبة للمرشح، واليد النظيفة، تالالمرتبة األ
مكان صـنع القـرار فـي     لنضالي، ودرجة التدين، ومدى قرب المرشح منالعلمية، والتاريخ ا

  القرابة. صلة هاتجاه السياسي وجنس المرشح، ومكان السكن، وآخرإلالسلطة، وا
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الفلسـطينيين  لـرأي   ذا العنـوان اسـتطالعاً  ھحمل  )الدورة الثانية :نتخابات المحليةإليوم ا( -
نتخابات المحلية، حيث قام المركـز الفلسـطيني   من اإل شاركوا في الدورة الثانية الناخبين الذين

محلية،ضمن المرحلـة  نتخابات الإلستطالع في يوم اإلا ھ ذا للبحوث السياسية والمسحية بإجراء 
ھ ذا  . وقـد تنـاول   ٢٠٠٥نتخابات المحلية، التي جرت في شهر أيار من العـام  إلالثانية من ا

ھ ذه  ختيـار المرشـحين،وجاء ترتيـب    إسطيني في لتي يتبعها الناخب الفلستطالع المعايير اإلا

في المرتبةاالولى: نزاهة المرشح وبعده عن  :تائج االستطالع على النحو التاليالمعايير حسب ن
النتماء السياسي، السالم، وا وموقف المرشح من عمليةالفساد، والدرجة العلمية، ودرجة التدين، 

  شح.بالمر الشخصية العالقة ھاوصلةالقرابة، وآخر

  29.4إلى أنرامج  الترويج للمرشح السياسي ب نحووقد خلص مجال إتجاهات الناخبين    
وعدم إنعكاسها في  امج  الترويج للمرشح السياسيبير % من عينة المبحوثين لم تبد تأثرها

 علىرامج  الترويج للمرشح السياسي ب % رأياً تجاه 24.2سلوكهم اإلنتخابي ، فيما لم يبد 
ووجود رامج  الترويج للمرشح السياسي ب نحو% تأثرهم   46.3نتخابي وأبدى سلوكهم اإل

  . إنعكاس لها على سلوكهم اإلنتخابي

    

  السياسية  نتخابية:محور الدعاية اإل 5-2-5
  

نتخابية على سلوك الناخب وقد تكون المحور ثر الدعاية اإلأ) 19-5يبين جدول رقم (
وقد  )77-74-76-72-75-73-71-70ي () فقرات جاءت مرتبة على النحو االت8من (

) على التوالي 1.37-1.47) على تقدير عالي بمتوسط حسابي (71-70حصلت الفقرات (
) على تقدير متوسط بمتوسط حسابي تراوح بين 77-74-76-72-75-73وحصلت الفقرات (

)1.23-1.18(.  
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على سلوك السياسية الدعاية االنتخابية رامج  تجاهات الناخبين نحو با )19-5جدول رقم (
  الناخب

 المتوسط خامسا: الدعاية االنتخابية  الترتيب
االنحراف 
 المعياري

  أثر كبير ال رأي ال أثر
 درجة
 عدد التقدير

نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

 عدد
نسبة 
 مئوية

1 
يؤثر محتوى  البرنامج االنتخابي 

  للمرشح على قراري االنتخابي
  عالي 63.3 243 20.1 77 16.7 64 0.76 1.47

2  
أفضل البرامج االنتخابية 

  االقتصادية 
  عالي 56.0 215 24.7 95 19.3 74 0.79 1.37

3  
أفضل البرامج االنتخابية 

  االجتماعية 
  متوسط 47.7 183 28.1 108 24.2 93 0.82 1.23

4  
أفضل استخدام الدعاية السياسية 
في تعزيز نقاط القوة لصالح 

  مرشحي
 متوسط 45.3 174 31.0 119 23.7 91 0.80 1.22

5  
أفضل البرامج االنتخابية 

  السياسية
  متوسط 46.6 179 26.8 103 26.6 102 0.83 1.20

6  
أفضل كشف المواقف السلبية 
للمرشحين أمام الرأي العام 

  الفلسطيني
 متوسط 46.6 179 24.7 95 28.6 110 0.85 1.18

7  
اعتقد أن المشاركة في االنتخاب 

  واجب وطني
  متوسط 38.5 148 27.6 106 33.6 129 0.86 1.06

8  
أفضل تضخيم أخطاء المرشحين 

  المنافسين
 متوسط 28.6 110 29.4 113 41.9 161 0.83 0.87

 المتوسط الحسابي للنسب المئوية 
26.8  

 

26. 5 

 

46.5  

  
  

ي والتي نتخابإلا نتخابي للمرشح على القرارمج اإلثر محتوى  البرناأيظهر الجدول حصول فقرة 
) حيث ابدى 0.76) وانحراف معياري (1.47حصلت على تقدير عالي بمتوسط حسابي بلغ (
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رار الناخب حيث يشكل نتخابي  على قإلا همية البرنامجأمن مفردات مجتمع الدراسة  63.3%
  نتخابية اإلنتخابي لب الدعاية البرنامج اإل

المجلس التشريعي الفلسطيني: بعنوان () ١٩٩٨-لدراسة أحمد سعيد نوف(وقد خالفت هذه النتيجة 

نتخابي الفلسطيني من خالل البحث للسلوك اإل ) تحليالًالسلوك االنتخابي لبرامج المرشحين في دراسة
التي جرت في الضفة  نتخابات الفلسطينيةلمرشحين االنتخابية على نتائج اإلفي دور برامج ا

، وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة ١٩٩٦ام الغربية والقدس وقطاع غزة في شهر كانون الثاني ع
عوامل  ھناكنتخابات، حيث إن ين برامج المرشحين وبين نتائج اإلأنه التوجد عالقة كبيرة ب

  أخرى تلعب دورا في تلك النتائج.

قتصادية  نتخابية اإلهتمامهم بالبرامج اإلإ % من مجتمع الدراسة56بدى أ وقد  
على تقدير عالي مما  )وقد حصلت الفقرة0.79عياري() وانحراف م1.37بمتوسط حسابي بلغ (

ولويات المواطن وتعزو الباحثة هذه النتيجة أقتصادية  على سلم اإل ستحواذ القضاياإيدعم ويؤكد 
ضافة الى تبعية االقتصاد إقتصاد الصمودي قتصادي الفلسطيني والذي يتسم باإلالى الوضع اال

 –ج عن ذلك من تحديات اقتصادية متمثلة "في البطالة االسرائيلي وما ينت الفلسطيني لالقتصاد
(عبد المؤمن  شار اليه ،أمار وغيرها ..وهذا مايتفق مع ما ضعف االستث–التضخم المستورد 

) والتي تتعلق بتأثير العامل اإلقتصادي في الناخب، ودفعه إلى اإلنتخاب 22،ص2011واخرون،
ن دون الرجوع إلى الظروف اإلقتصادية  السائدة أو العكس، إذ ال يمكن تحليل الحدث السياسي م

  )3،ص2011عبد المؤمن واخرون،العوامل السيسيواقتصادية"( 

جتماعية  نتخابية اإلجتمع الدراسة تأثرهم بالبرامج اإل% من م47.7دى بأوفي المرتبة الثالثة 
توسط ير م) وقد حصلت الفقرة على تقد0.82) وانحراف معياري(1.23بمتوسط حسابي بلغ (

الفلسطيني المتمثل في (السلم  جتماعي للمواطنهمية الوضع اإلأوتعزو الباحثة ذلك الى 
نهاء إ-خروقبول اآل-تحاور االجتماعي والتوافق وال–نخفاض معدالت الجريمة إ –جتماعي اإل

ن أ على  )104، ص 2001 ،نافيس(شار اليه  أطيني ...وهذه النتيجة تتفق مع مااالنقسام الفلس
جتماعية تعتبر من المحددات األساسية لسلوكات األفراد المواطنين في مختلف وف اإلالظر

جتماعية ( الجنس، العمر، ظروف اإل.... ) ويدخل في ال ،اجتماعياً ،سياسياً المجاالت ( اقتصادياً
السن، المستوى العلمي، مكان المعيشة ،المعتقدات ،ونضيف القيم االجتماعية السائدة العادات 
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كامل ال فالتحليل السياسي المت تقسيمات االجتماعية (الطبقات االجتماعية ) الريف، الحضر،ال
  جتماعي و تأثيره في الحياة السياسية بشكل مباشر أو غير مباشريمكنه أن يغفل الجانب اإل

القوة لصالح  ستخدام الدعاية السياسية في تعزيز نقاطإفي المرتبه الرابعة حصلت فقرة 
) وانحراف 1.22من مفردات العينة بمتوسط حسابي بلغ (%45.3ييد أت المرشح على

براز إي ) وقد حصلت الفقرة على تقدير متوسط وتعزو الباحثة ذلك الى الرغبة ف0.80معياري(
جراء المقارنات بين قائمة إستخدامها في نجازات المرشحين  إلإاوجه القصور في نشاطات و

) أن الناخب يجري مقارانات 42، ص2003راس العينة،( وردهأا مرشحين وهذه النتيجه تتفق مع مال
إلى معايير محددة، وخالل المقارنة يركز الناخب في بداية األمر  مختلفة بين المرشحين، استناداً

أو    ارنة، كمساوئ بعض المرشحينعلى الجوانب األكثر سلبية من المعايير المدرجة في المق
و وصفهم بالعجز لعدم قدرتهم على حل بعض المشكالت، وهي ختالفهم عن مزاجه السياسي، أإ

  .بداية عملية التصفية عن طريق اإللغاء المباشر لهؤالء المرشحين

 ييدأنتخابية السياسية حيث حصلت على تإلر البرامج اثأوجاء في المرتبة الخامسة 
د حصلت ) وق0.83) وانحراف معياري(1.20بمتوسط حسابي بلغ (الدراسة عينة من 64.6%

ثر العوامل السياسية على المواطن أوتعزو الباحثة هذه النتيجة الى  الفقرة على تقدير متوسط
ضافة الى الضبابية التي تعتري مستقبل إلحياة الفلسطيني والتي تلقي بظاللها على كافة مناحي ا

اخرى رغم سرائيل من جهة وبالعالم الخارجي من جهة إالفلسطينية الوليدة وعالقتها ب الدولة
  ولويات المواطن الفلسطيني .أترتيب العوامل السياسية على سلم التراجع الملحوظ ل

ييدهم لكشف المواقف السلبية أ% من مجتمع الدراسة ت64.6في المرتبة السادسة ابدى 
) 0.85) وانحراف معياري(1.18للمرشحين أمام الرأي العام الفلسطيني بمتوسط حسابي بلغ (

ة على تقدير متوسط وتعزو الباحثة ذلك الى ما يعرف بالدعاية السلبية وفيها وقد حصلت الفقر
جتماعي او المالي إللمرشح الخصم سواء على الصعيد "ايتم التطرق الى جوانب سلبية في ملف ا

عة الثقة به وببرنامجه او السياسي"بحيث يتم التشكيك بمصداقية المرشح المنافس وزعز
  .نتخابيإلا

السابع حصلت فقرة المشاركة في االنتخاب من باب الشعور بالواجب في الترتيب   
% تقريبا 38.5 فقد ابدى )بمسؤولية تفعيل الواجب الوطني(اعرفها كباحثة  الوطني او ما
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استعدادهم للتوجه لالنتخاب من باب الواجب الوطني والشعور بالمسؤولية القومية تجاه انجاح 
ي اراها نسبة متدنية حيث يمثل من يشعرون بالواجب الوطني ثلث العملية االنتخابية وكباحثة فانن

)حول دور التنشئة السياسية 407ص1996(السيد وآخرون،العينة وهذه النتيجة تتفق مع ما اشار اليه
فالتنشئة السياسية تعنى وتهتم بمشاركة المواطن سياسيا، ومن     في تحديد السلوك االنتخـاب
إذ أن ممارسة هذا الحق تستلزم قدرا من الوعي السياسي، الذي  ذلك ممارسة حقه االنتخابي

توفره التنشئة السياسية من خالل إكساب المواطن مجموعة من المعلومات والمفاهيم والقيم 
واالتجاهات والقناعات، وما يرتبط بها من سلوك وممارسات تنمي وعيه السياسي، وتساعده 

وأن يؤدي دوره فيه فيما بعد بوعي وخلق وكفاءة  على فهم العالم السياسي الذي يعيش فيه
ومسؤولية فالسلوك االنتخابي للمواطن يتحدد بقدر كبير بما اكتسبه من اتجاهات وقيم ومعلومات 

  سياسية في مرحلة الطفولة. 

% 28.6في المرتبة الثامنة حصلت فقرة تضخيم أخطاء المرشحين المنافسين على تاييد   
) وقد حصلت الفقرة 0.83) وانحراف معياري(0.87سط حسابي بلغ (من مجتمع الدراسة بمتو

على تقدير متوسط وتعزو الباحثة ذلك الى توظيف  الدعاية السلبية بطريقة مبالغ فيها وهذا 
االسلوب  يعتريه بعض المحاذير االخالقية التي يجب الحذرمن الوقوع فيها حفاظا على صورة 

  .جية طويلة االمد  مع جمهور المنظمة المنظمة وتعزيز العالقة االستراتي

% من   26.8إلى أنرامج  الترويج للمرشح السياسي ب نحووقد خلص مجال إتجاهات الناخبين 
وعدم إنعكاسها في سلوكهم  امج  الترويج للمرشح السياسيبير عينة المبحوثين لم تبد تأثرها

سلوكهم  علىيج للمرشح السياسي رامج  التروب % رأياً تجاه 5 .26اإلنتخابي ، فيما لم يبد 
ووجود إنعكاس لها رامج  الترويج للمرشح السياسي ب نحو% تأثرهم   46.5اإلنتخابي وأبدى 

  .على سلوكهم اإلنتخابي
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لسلوك االنتخابي همية في التأثير على ا:ترتيب عناصر المزيج الترويجي حسب األ5-3
  )5-1من(

  

ر المزيج الترويجي على عينة لتأثير عناصفراد الأ) ترتيب 20-5يوضح جدول رقم (
كبر ثر األعطي األأحيث  5-1ثر من أفراد العينة ترتيب األلى إنتخابي بحيث طلب سلوكهم اإل

  : تيت نتائج هذا المجال على النحو اآلوقد جاء )5قل رقم (ألثر األ) وا1الرقم (

  

  همية يب عناصر المزيج الترويجي حسب األترت )20-5جدول رقم(

  خياراتال

 ترويج المبيعات البيع الشخصي الدعاية االنتخابية العالقات العامة اإلعالن

  الرتبة

 الخامس الرابع الثالث الثاني األول

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد  النسبة  العدد النسبة العدد

 6.3 24 8.3 32 8.3 32 29 113 34.9 134 خيار أول

 12.5 48 13.3 51 13.3 51 25 96 27.6 106 خيار ثاني

 16.1 62 19.5 75 19.5 75 15 56 18.5 71 خيار ثالث

 40.1 154 20.3 78 20.3 78 11 42 8.3 32 خيار رابع

 25 96 38.6 148 38.6 148 20 77 10.7 41 خيار خامس

 %100 384 %100 384 %100 384 %100 384 %100 384  المجوع 

  

ثم العالقات العامة فالدعاية االنتخابية على على سلوك الناخب ثر األألعلى اعالن حيث حصل اإل
  .والبيع الشخصي ثم ترويج المبيعات 
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% 34.9ول ضمن عناصر المزيج الترويجي بنسبة عالن على الترتيب األحصل اإل
عالن  وتعزو الباحثة همية لإل" في األ1من افراد العينة الرقم "384صل أمن 134بدى أحيث 
ر من ثكملموس أعالنية الى الجمهور وتوافرها بشكل لى سرعة تغلغل الوسائل اإلإلنتيجة هذه ا

خرى والتي يستطيع المواطن العادى ادي من عناصر المزيج الترويجي األغيرها لدى الفرد الع
ما  وتقليل الغموض الذي قد يعتري حدثاًأاللجوءاليها بسهولة وسرعة للحصول على المعلومات 

عتماد حول نظرية" اإل )24،ص2000(المصري ،وردهأطن . وهذه النتيجة تتماشى مع ما يهم الموا
ستقاء لمجتمعات الحديثة إلفراد في ازدياد المضطرد لدى األليه باإلإشار أعالم" وهو ما على اإل

دث في زاء ما يحإتجاهات عالم بهدف تكوين المعارف واإلعلى وسائل اإل عتماداًإالمعلومات 
 الشامي ،شار الى ذلك (أعتيادية كما حداث غير اإلزمات واألخاصة في حاالت األالمجتمع و

حثة الى ميل كباأزمات والطوارئ والكوارث والتي ) والتي عبر عنها بحاالت األ35،ص2001،
  خالل مدة ما . -ستثنائياًإ–ا عتياديإغير  عتبارها حدثاًإنتخابات ضمنها بتصنيف اإل

صل أمن  113بدى أحيث %29 بنسبةمة على الترتيب الثاني وقد حصلت العالقات العا
نتخابي وتعـزو  ول في التأثير على سلوكهم اإلأسلوب العالقات العامة كخيار ختيارهم  ألإ 384

" وهي مهمة ذات درجـة  األدائيبرازطلق عليه كباحثة  " مهمة اإلألى ما سإالباحثة هذه النتيجة 
وز على ن يحأالسياسي اليمكن  رشحونشاط للمأوكفاءة أجاز إني أن إعالية من الخطورة حيث 

ذا لم تتمكن المؤسسة السياسية " إنتخابية ساس لتسويق الحمالت اإلوهو الهدف األ "والء الناخب
 )1،ص2009الطراونة ،ورده (أوهي نتيجة تتماشى مع ما  ،يصاله للجمهور بطريقة صحيحةإمن 

 دواراًأليهـا  إدارية الحديثة وتسند بالغة في النظم اإلهمية أتحتل  مةلعات العالقان  اأحيث يرى 
وهـي بـذلك   ، براز الصورة المشرقة للمؤسسة وما تقدمه من خدمات لمجتمعها إتتعلق ب حيويةً

داه فاعلة نشطة داخل المؤسسـة وخارجهـا فنجـاح المؤسسـة     أتصال وتواصل وإتشكل حلقة 
لى الفئات المستهدفة فهي إنجاز براز هذا اإلإنجاز اذا لم تتمكن من إاليتوقف على ما تحققه من 

  .بذلك صناعة العصر 

% 8.3بنسـبة  نتخابية والبيع الشخصي على ترتيب ثالث بالتساوياإل سلوبا الدعايةأوقد حصل 
بنسـبة  نتخابي للترويج "للمرشح السياسي"  على سلوكهم اإل اً ضعيف اًثرأ فراد العينةأبدى أوقد 

6.3%.  
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  توحة وابداء الراي :مجال االجابات المف

راء آظهرت النتائج  أجابات المفتوحة لعينة الدراسة حيث ملخص لإل )21-5(يوضح جدول 
  على النحو االتي :بعض مفردات العينة 

  

  الدراسة  جابات المفتوحة لعينة) ملخص لإل21-5جدول (

  النسبة  العدد  راء ملخص اآل

 %4.4  17  ستخدام االجهزة الذكيةإ

  %3.6  14  خباريةإقنوات غير  عبر عالن اإل
 %2.6  10  نتخب بدافع دينيأال

  %0.7  6  نتخابيةيرمقتنع بنزاهة العملية اإلغ-فسد ورقةالتصويتأ

عالن المفتوحة على محور اإلجاباتهم إفراد عينة الدراسة خالل أ% من  4.4بدى أ
جهزة لكترونية واألخابية للمرشحين على المتصفحات اإلنتبتهم في تحميل برامج  الدعاية اإلرغ

وفتح ملفات  البريد اإللكتروني ومزامنة اإلنترنت الذكية  وهي اجهزة توفر  مزايا تصفح
ويندوز وتعمل على أحد أنظمة التشغيل  كاملة لوحة مفاتيح األوفيس وتحتوي على

 wikipedia.org/wiki12-4-2013( .وبالك بيري أو مشتقاته لينوكس و مشتقاته، أسيمبيان ،موبايل
  .جيال الحديثة من تقنيات االتصال امي متابعة المواطن الفلسطيني لألوهذه النسبة تدل على تن )

 نتخابيةعالنات اإلفردات الدراسة رغبتهم بمتابعة اإل% من م3.6 بدى ما يقرب منأوقد 
جتماعية.قنوات االطفال إخبارية (ترفيهية ، موسيقا ، إمحطات وقنوات غير  للمرشحين على

رتفاع نسبة الشباب في إلى  إاهرة نمخةىى ة زىةىىىىىتوتعزو الباحثة هذه الظ الفضائية.)
            %) وهي فئة مهتمة بمثل هذه القنوات ومتابعة لها .54عينة البحث والتي بلغت (

تجاه مكان صنع القرار في السلطة، واإل ، ومدى قرب المرشح منودرجة التدينتتتنننموو
  صلةالقرابة. هاالسياسي وجنس المرشح، ومكان السكن، وآخر

بنزاهة وشفافية العملية  هم عدم اقتناع من افراد العينة  %0.7 وفي المرتبة الرابعة ابدى
لوك يسمى "افساد الورقة االنتخابية ولكنه ابدى رغبة في التوجه الى مركز االقتراع وتعمد س

االنتخابية "وكباحثة فانني اعزو هذه الظاهرة الى ما اطلق عليه "النفاق االنتخابي "حيث يظهر 
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الناخب توافقا مع المجتمع السياسي ويخفي اعتقاداته الحقيقية اما خوفا اوعدم قدرة على المواجهة 
  يراهابمفهوم االمتناعية والتي )    7،ص2002هوادف،( وهذه النتيجة تتماشى مع ما اشار اليه 

( اتجاه مقتنع به ) من جانب الفرد أو الجماعة، معاد لمبدأ االنتخاب كليا، أو  ياًواع اًمذهب
أي أنها تعني عدم المشاركة نهائيا في أعمال و  للمواضيع التي تكون على أساس االنتخابات

سلوك   وأو االغتراب السياسي، وهقضايا المجتمع السياسي، نتيجة ضعف االندماج االجتماعي 
عن قناعة نابعة من ذاتهم، و يرتبط هذا  -الذين لهم الحق في االنتخاب  -يسلكه المواطنون 

 القوانين االنتخابية -الجنس -المذهب بالعديد من األسباب منها: الوعي 

ع حيث قد  يبدأ االمتنا ) 3،ص2004كما تتماشى هذه النتيجة مع ما اورده (بيلي ،.-
انطالقا من عدم التسجيل في القوائم االنتخابية، كأولى األشكال كما يمكن أن يكون عن طريق 
عدم الذهاب إلى االنتخاب، وفي مستوى ثالث يظهر في إفساد ورقة التصويت، أو ترك الظرف 

  .فارغا، وكلها تعد أشكاال لإلمتناع عن التصويت

ظم االنتخابية واالنتخابات في ، (الن٢٠٠٤طالب عوض في  كما تتوافق مع دراسة-
بالتحليل،  ١٩٩٥لسنة  ١٣والتي  تعرضت إلى قانون االنتخابات الفلسطيني رقم  فلسطين)

  إدارة الحملةاالنتخابية وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهه. وكيفية
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  ت)لتوصیاستنتاجات  وااإلالنتائج ،دس (لساالفصل ا

  

ل التحليل التي توصلت إليها الدراسة من خالستنتاجات  اإلوالنتائج أهم ل يلخص هذا الفص
تي تم وضعها وكذلك بعض التوصيات ال، ستبيانإلللبيانات التي تم جمعها بواسطة ااإلحصائي 

  .معنية بالتوصيةخذ بها من قبل الجهات الل توظيفها واألعلى أم

  

  النتائج : 6-1

  

  أظهرت الدراسة النتائج التالية :

 .راد العينةأفعلى لدى ثر األأالحواري على االحصول االعالن  -1

 .كونها تناسب معظم الشرائح  للتلفاز تفضيل فترة المتابعة المسائية -2

  .علىثر األالقنوات الفضائية العربية على األعالنات عبر إلحصلت ا -3

                 لشوارع كاعرض واضحة كن في أماللمرشحين اإلعالنية ات اللوحتفضيل ظهور  -4
  ماكن  العامة وفي مناطق جغرافية متعددةواأل

حمالت للثر مرتفع في الترويج أذات  عالنيةإدوات أوالملصقات  مطوياتن الإ -5
  .نتخابياإل

قلق من  مع  من وسائل الدعاية األخرى ن معلومات اإلنترنت أكثر حداثة وتجديداًإ -6
  اً.بيانات الشخصية إلكترونيالدرجة األمان والخصوصية عند  إدراج 

ثر عال على السلوك أذات  SMSنتخابية عبر رسائل المحمول القصيرة لدعاية اإلا -7
  . نتخابياإل



- 122 - 
 

ي بواتصال مندو المناظرة –اإلقناع –تصال نتخابية في اإلمهارة مدراء الحملة اإلهمية أ -8
  على فترات متقاربة وبصفة مستمرةطالعهم عن جديد مرشحهم إالعالقات العامة بالجمهور و

لتفضيالت الناخبين مع تراجع على العلمي للمرشح على الترتيب األهل حصول المؤ -9
  .نتماء السياسي والتاريخ النضالي للمرشح لإل

 وخاصة نتخابي للمرشح محتوى  البرنامج اإلب هناك إهتمام ملحوظ من قبل الناخب  -10
  .نتخابية السياسية جتماعية وتقدمها على البرامج اإلية واإلقتصادالبرامج اإل

نتخابية على المتصفحات لذكية و تحميل برامج  الدعاية اإلجهزة استخدام األإتنامي  -11
جيال الحديثة من امي متابعة المواطن الفلسطيني لألتن مما يعكسجهزة الذكية لكترونية واألاإل

 .كنولوجيا والت تصالتقنيات اإل
وقنوات نتخابية للمرشحين على محطات اإل إإلعالناتظهورشرائح من الناخبين تفضيل  -12

 .وغيرها )غير اخبارية (ترفيهية ، موسيقا ، 
 اوعدم تأثره متناع عن التصويت تتبنى نهج اإلمجتمعية ي شريحة أظهرت الدراسة رأ -13

 .عتقادية إو أ نتخابية بسبب توجهات  فكريةإلمالت اللح ةعالنيإلاو ا ةدعائيباألساليب ال
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  ستنتاجات :إلا6-2

  

  جت الباحثة ما يلي  :استنت على ضوء النتائج

  

عالنات المستمرة ولكن على نوع من اإلك  "PulsingBurst"عالنات النابضة اإل تمستخدإإذا  -
عال نية بشكل دقيق وبتكلفة ة اإلصول تفاصيل الرساللضمان ستؤدي إلى ما  مستوى بطيء نوعاً

  (Baker, 2009, Pages 664–677 ) . لزمن اإلعالن  قل مع التركيز على الفترة المسائيةأ

  

ففي حاالت األزمات وعدم إن التسويق السياسي اليعنى فقط بنجاح مرشح حملته اإلنتخابية -
إستقرار البيئة السياسية كما هو الحال في الساحة السياسية العربية اآلن على المسوقين السياسيين 

ءاً بتطوير إستراتيجيات تطوير إستراتيجيات إدارة االزمة  على ثالثة محاور رئيسية بالتوازي بد
ترويجية دفاعية تهدف للحفاظ على أنصار المرشح الحاليين من الدعاية المضادة من قبل 
المرشحين المنافسين، وتطوير إستراتيجيات هجومية مدروسة لنقاط ضعف حمالت المنافسين 

قوة وزعزعة ثقتهم بمرشحم من خالل تعزيز نقاط ال نصارهمالسياسيين بهدف إضعاف والء أ
مع تطوير إستراتيجيات مدروسة  ،لدى مرشح الحملة وتضخيم أخطاء المرشحين المنافسين

إلستمالة الفئة الثالثة "المترددون والمتعاطفون سياسياً" وهؤالء فئة التوالي أحدأ ولكنها تميل إلى 
الح مرشح دون  اآلخر إلعتبارات عدة وهي فئة اليستهان بها وتعد المقدرة على استمالتها لص

  المرشح السياسي قوة حاسمة في العملية اإلنتخابية .

  

كفاءة وفاعلية البد من توافر بيئة خصبة وبنية تحتية أساسية بحتى يعمل التسويق السياسي -
إلحتضانه وتشكل فيها اإلرادة الحرة والوعي السياسي والثقافي مرتكزات رئيسية وهذه 

شري تظهر أثاره المرغوبة على المدى الطويل المرتكزات تعد إستثماراً في رأس المال الب
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بتوظيف مناهج تعليمية وخطط تربوية ومؤسسات إعالمية داعمة للحرية الفكرية والمفاهيم 
  الديموقراطية كنمط حياة عملي  وليس كشعارات ترويجية. 

 الرسالة الصوتية على ""لمتلقي " الرسائل الهاتفية تتسبب بظاهرة " من االزعاج والتطفل -
  الهاتف االرضي .

  

"  لبرامج العالقات غنياً شكل "منهالًتوره في القضايا الساخنة للمواطن ميدانية المرشح وحض-
  .العامة 

  

ب الثالث  لتحل محلها لى الترتيلفلسطيني نحو القضايا  السياسية إتراجع اولويات المواطن ا-
   .جتماعيةالقضايا اإلقتصادية ثم القضايا اإل
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    التوصيات6-3     

  

  تي :أداة الدراسة توصي الباحثة بما يأمناقشة النتائج المستخلصة من بعد 

  

  توصيات للجهات السياسية : 6-3-1 

بـداء  أو إ–و حدث ما تعليق على موقف أ -لكترونية موجزة (سؤال إجراء إختبارات إعالنية إ-
 مستدامة) Feed Backجعة (جتماعي للحصول على تغذية رامواقع التواصل اإل عبر–رأي ) 
  كمية (رقم اونسبة ) نظراً لدقتها.جابات الإعتماد اإلويفضل أن يتم  راء الناخبين وتوقعاتهمحول آ

  

  الحمالت التسويقية : توصيات لمديري 2 -6-3

عالنيـة "الحواريـة   د على مزيج مدروس من القوالب اإلعالنية تعتمإستراتيجيات إتطوير  -1
عالني متكرر إعالن الكرتوني والغنائي.بزمن بداعية في اإلإساليب أمع تطوير "والتمثيلية .... 

  .عالمية مزيج من القنوات اإل ودمج

لكترونيـة منهـا   ماكن العامة وخاصة اإلعالنية في الشوارع واألالتوظيف الفعال للوحات اإل-2
  ا .على الجذب مع مراعاة المظهر الحضاري والتنظيمي  له بسبب قدرتها العالية

ت ماكن صـعبة الوصـول كـالممرا   عالنية داعمة وخاصة في األإداه أالملصقات ك ستخدامإ-3
العيـادات الطبيـة ومحطـات النقـل     تظار غرف إنلى إضافة إوواجهات وسائل النقل الداخلية 
عالنيـة  تسمح بالتأمل وفهم الرسالة اإلات نتظار وهي فترإمع والمركزية والتي تعتبر مراكز تج

  مد .تصميمها فهي من الوسائل طويلة األخراجها وإم العناية بخاصة اذا ت
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نشطتها  علـى المـدى   أختالف توجهاتها وإعالنات المجالت على إعتماد إتوصي الباحثة ب-4
خـراج  لفترات طويلة مع التركيز على اإلعالنية حياتها اإل ةستدامة دورإلطول و الطويل نظراً

  نتباه القارئ.إقدرتها على جذب حبار " للوان األوالتصميم "الصور اال

عـالن عـن   جتماعي  تتولى اإلنية للمرشح عبر مواقع التواصل اإلتصميم صفحات الكترو -5
ضـافة الـى   ،إحداث الساخنة التي تهم المواطن رائه في األآنجازاته ونشاطاته الميدانية وإجديد 

جديـدة تسـمح    جيـة  تروي أدوات  ودمج  ،مكانية الدخول في حوارات مباشرة مع الجمهورإ
لتزايد نسبة مستخدمي اإلنترنـت   نظراً نشر إعالنات على الهواتف الخلويةللمرشح السياسي  ب

سـتخدام وظيفـة   إخدمة "فيسبوك بايجز" التي تسـمح ب جهزة الذكية كواأل على الهواتف الخلوية
تيسـر  وخدمة "ريتش جينيريتـور"التي   ،  ستحداث صفحات شخصية كاملةإال"،  و تتيح "جورن

للعالمات التجارية الوصول إلى المستخدمين الذين يتتبعونها على "فيسبوك"، من خـالل نشـر   
%" مـن  75سـتهداف " إة. والتي  تسمح للشركات بيإعالنات على صفحات المستخدمين الرئيس

كما تسمح خدمة "بريميوم" بنشر إعالنات على الصفحات الرئيسية، حتى لو لم .متتبعيها كل شهر
  ."ستخدمون يتتبعون حساب العالمة على "فيسبوكيكن الم

سي ولـيس فقـط   عالنية رئيسية للمرشح السياإجتماعي كمنصات إلعتماد مواقع التواصل اإ-6
عالن التـذكيري "  اتيجية مستدامة لتفعيل وظيفة "اإلسترإنتخابية بل كإلفترات الحمالت ا خالل 

  بالمنتج السياسي.

هتمامـات  إحداث  الساحة السياسية ومختصة ومتابعة أل)R&Dتطوير دوائر بحث وتطوير (-7
إختبار للحمالت اإلعالنية المرئية والمسموعة والمقـروءة وإخضـاع    جراءإمكانية إالمواطن و

قبل تحويلها إلى الوسائل اإلعالنية األخرى  المفاهيم والرسائل اإلعالنية لإلختبارعبر اإلنترنت 
ستطالعية ومسوحات ميدانية بصـورة  إى اجراء حمالت ضافة الللوقوف على فعالية اإلعالن إ

  .مستمرة لتحديث قواعد البيانات الخاصة بكل منظمة سياسية 
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  عالمية :توصيات للجهات اإل6-3-3

بشؤون المرشحين  تهتم سيس مجلة فلسطينية الكترونية للتسويق السياسي بملحق مطبوع أت -1
  .السياسية ونشاطاتهم

صبح أفقد  وميدانياً كاديمياًأبكوادر مؤهلة  علمياً -عالقات عامة متخصصة نشاء دوائرإهمية أ-2
التخصص العلمي  سيدالميدان والتخصص في علم العالقات العامـة حسـب ميـدان النشـاط     

ـ ستشـارات و ،اإلستقصـاء  اإل،مية ، الصحفية ،البحث العلمي (العالقات الدولية، الحكو -دعمال
  .لتناسبها مع الفئات الشابة  عالنية مكملة نظراًإكدعامة ) زبائن ,....العالقات 

وفلسـفتها   همية تطوير "مدونة سلوك اخالقية " لنشاط العالقات العامة للمنظمات السياسـية أ-3
  .مما يزيد من مصداقية عمل دوائر العالقات العامة السياسية، قلب الحقائقوليس مجرد 

مكونة من خبراء    roupGocus F "  مجموعات بؤرية مركزة توصي الباحثة بتشكيل -4
ليس لمجرد تغيير "  متناع واالمتناعية عن التصويت اريين ورجال دين لدراسة ظاهرة اإلستشإو

ر برامج الممتنعين عن التصويت وتطوي "لتفهم وجهات نظر"بل  "  نتخابالسلوك نحو اإلو دفع 
همية التسجيل في سجل الناخبين بأ يمي لمفهوم المشاركة االنتخابيةستراتيجيات في التغيير القإو

مجرد بل الوصول الى حقيقة أن  ضمن قائمة المرشحين أجيد حتى وان لم يجد الناخب بديالً
ة معبرة في نتائج المشاركة في التسجيل في سجل الناخبين يعطيه الحق في الظهور كنسب

حتى يتمكنوا من  ااساتهقتراع . مما يدفع المنظمات السياسية  للتوجه إلى محاولة تكييف سياإل
ن العالقة من أ).38،ص2011عبد المؤمن واخرون،مع ما اورده (، وهذا ما يتفق  جمع أصوات أكثر

القائمة بين المعلومات المحدودة عن تفضيالت المواطن، والضغط العالي الذي يمارسه هذا 
، وبما أن السلوك طغالمواطن على القادة، هو الذي يعطي التصويت خاصيته الفريدة كوسيلة للض

من أجل تحديد  نتخابيعل يكون نتيجة صراع في الموقف اإلنتخابي سلوك فردي فإن هذا الفاإل
  ن.اع)،وإذا كان التصويت فلصالح مطبيعة هذا السلوك (تصويت أو امتن
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  واالكاديمية:توصيات للجهات القانونية والحقوقية  6-3-4

عالنيـة علـى   المختصة لتنظيم الحمـالت اإل دوائر نظمة من قبل الأتوصي الباحثة بتطوير -1
عالنية متنقلة ذات إعتبارها وسيلة إعالن على ع مراعاة الجوانب الحضارية في اإلوسائل النقل م

ذا ما تمكنت المنظمة السياسية من إذا ما قورنت بالعوائد .وخاصة إ فعالية عالية بتكاليف معقولة
  .سي الحصول على "عرض حصري" لمرشحهم السيا

القانونية والحقوقية في كاديميون القانونون  و الهيئات ن يقوم الحقوقيون واألأتوصي الباحثة -2
الحصـول علـى   نتخابية الفلسطينية" بهدف ومة اإلعادة هندسة المنظإ" هيكلية قتراح إفلسطين ب

آليـات   ستراتيجيات تعمل على إعادة تكييف العملية السياسـية، بإيجـاد  نتائج سريعة ومحددة إل
المرتكـزات األوليـة لمناقشـة     تكون كفيلة بتقديم و  متجددة تتوافق ومتطلبات الحياة السياسية

عتبار خصوصيات المجتمـع الفلسـطيني   بعين اإل ةخذآديد أو اإلبتكار اإلنتخابي، موضوع التج
ـ ومناقشة موضـوع  .تقديم حلول معمقة لتجاوز الثغرات أثناء الممارسة اإلنتخابيةل ة  ات جوهري

لتجديد و اإلبتكار الديمقراطي، و الديمقراطيـة التشـاركية، التـدقيق    نتخابية كاتمس العملية اإل
  .الديمقراطي، ومفهوم التجديد (الجودة) الديمقراطي، ومفهوم الديمقراطية المحلية

  

  توصيات للناخب الفلسطيني 5 -6-3

قابة الذاتية والضمير الحي فـي  لرتوصي الباحثة الناخب الفلسطيني بمراعاة الوازع الديني وا-
فـي ذلـك    مة بماة الملقاه على عاتق النائب عن األنسب لحمل المهام الجسيمإختيار المرشح األ

  .اومادية )-عشائرية -قومية  -مة على المصالح الشخصية (حزبيةتغليب المصلحة العامة لأل

الساحة اإلنتخابية لتكـوين   اإلطالع والتدقيق واإلستفسار المتعمق حول البدائل المطروحة في-
  صورة شاملة حول البدائل وإختيار األنسب منها بمنهجية علمية منطقية .
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  :توصيات بحثية مستقبلية  6-3-6

  .نتخابيةير المال السياسي على العملية اإلجراء المزيد من الدراسات حول تأثإ-1

 المرشحاتعلى نتخابية والعملية اإل "علىالكوتة النسائية ير "أثتبحوث حول لمزيد من الثراء اإ-2
   انفسهن .

سـتبعاد  إكاديمية حول " التجريم بالقضايا التجارية" كشرط مـن شـروط   إجراء مقارنات أ-3
  الترشيح السياسي .

س التشـريعي فـي قضـايا    جتماعي للنائب في المجلالدور اإلجراء دراسات ميدانية حول إ-4
  جتماعياإلصالح التوفيق واإل

نتخابية بات " ومدى تفهم طرفي العملية اإلنتخاراسات حول" إدارة قضايا  ما بعد اإلإجراء د -5
إعـادة   –(الطعـون   (المرشح والناخب ) للمسؤولية الملقاه على عاتقهم في قضـاياهامة جـداً  

  . "ازالة مظاهر الدعاية االنتخابية المسؤولية البيئية "جتماعي والسلم اإل مسؤولية–نتخاب اإل
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  :قائمة الجداول  6-4

  

  رقم الصفحة  الجدول  الرقم
  17  مقارنة بین عناصر المزیج الترویجي والمزیج الترویجي السیاسي   "1-2جدول رقم"

  57  اعداد المسجلین على مستوى  محافظات جنوب الضفة الغربیة  "1-4ل رقم "جدو

  58  ربیةمحافظات جنوب الضفة الغتوزیع االستبیانات وفق   "2-4رقم "ل جدو

  59  درجات مقیاس لیكرت  "3-4رقم "ل جدو

  61  المعاییر المستخدمة في التحلیل االحصائي   "4-4جدول رقم "

  62  توزیع أفراد العینة حسب الجنس  "1-5جدول رقم "

  63  العمرتوزیع أفراد العینة حسب   "2-5جدول رقم "

  64  حسب المؤھل العلميتوزیع أفراد العینة   "3-5جدول رقم "

  65  حسب مكان السكن توزیع أفراد العینة   "4-5جدول رقم "

  66   حسب المحافظةتوزیع أفراد العینة   "5-5جدول رقم "

  67  حسب طبیعة العملتوزیع أفراد العینة   "6-5جدول رقم "

  69  نمط اإلعالن"القالب االعالني" مرتبة حسب االھمیة  "7-5جدول رقم "

  72  متلفززمن االعالن ال  "8-5جدول رقم "

  74  على سلوك الناخبوإنعكاسھ االعالن المتلفز  تجاھات الناخبین نحوا  "9-5جدول رقم "

على وإنعكاسھ  اعالنات االذاعة "الرادیو " تجاھات الناخبین نحوا  "10-5جدول رقم "
  سلوك الناخب

77  

على  وإنعكاسھالعالن عبر الصحف والمجالت ا تجاھات الناخبین نحوا  "11-5جدول رقم "
  سلوك الناخب 

79  

على سلوك وإنعكاسھ للوحات االلكترونیة تجاھات الناخبین نحو اا  "12-5جدول رقم "
  الناخب 

83  

على وإنعكاسھ لملصقات االعالنیة والمطویات ا تجاھات الناخبین نحوا   "13-5جدول رقم "
  سلوك الناخب 

86  



- 131 - 
 

على سلوك وإنعكاسھ تروني االعالن االلك تجاھات الناخبین نحوا  "14-5جدول رقم "
  الناخب 

88  

على وإنعكاسھ االعالنات الخلیویة والھاتفیة  تجاھات الناخبین نحوا  "15-5جدول رقم "
   سلوك الناخب

95  

على سلوك وإنعكاسھ السیاسي الشخصي  تقدیمال تجاھات الناخبین نحوا  "16-5جدول رقم "
   الناخب

98  

على وإنعكاسھ السیاسیة  برامج العالقات العامة حوتجاھات الناخبین نا  "17-5جدول رقم "
  . سلوك الناخب

105  

على وإنعكاسھ برامج  الترویج للمرشح السیاسي  تجاھات الناخبین نحوا  "18-5جدول رقم "
   سلوك الناخب

109  

على سلوك السیاسیة وإنعكاسھ الدعایة االنتخابیة  تجاھات الناخبین نحوا  "19-5جدول رقم "
  الناخب 

113  

ترتیب عناصر المزیج الترویجي حسب االھمیة في التأثیر على السلوك   "20-5جدول رقم "
  االنتخابي

117  

  119  الدراسة ملخص لالجابات المفتوحة لعینة  "21-5جدول رقم "

  157  توزیع أعضاء المجلس التشریعي حسب االنتماء السیاسي  "1-6جدول رقم"

  158  ب االنتماء السیاسيالنواب المعتقلون حس  "2-6جدول رقم"
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  قائمة االشكال  6-5

  

  رقم الصفحة  الشكل         رقم  الشكل

  7  نموذج ومتغیرات الدراسة  "1-1شكل رقم "

  13  المزیج التسویقي والمزیج الترویجي   "1-2شكل رقم "

  16  عناصر الشبكة الترویجیة  "2-2شكل رقم "

  18  أنواع االعالن  "3-2شكل رقم "

  27    االتصاالت في العالقات العامةل وسائ  "4-2ل رقم "شك

  39  النماذج المفسرة للسلوك االنتخابي  "5-2شكل رقم"

  42  انماط السلوك االنتخابي  "6-2شكل رقم"
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  المالحق،،، 6-6

  

   داة الدراسةمحكمين ألال لقاب السادةأو سماءأ) 1ملحق رقم (6-6-1

  

  

  

  

  

  

  ادرة االعمال   جامعة الخليل   د.محمد الجعبري-1

  العلوم السياسية   جامعة الخليل   د.راتب السويطي -2

  االعمال ادارة  جامعة بوليتكنيك فلسطين  د .مروان جلعود -3

  عضو مجلس تشريعي  د. مصطفى البرغوثي -4

  عضو مجلس تشريعي  أ.محمد اسماعيل الطل -5

  تسويق  جامعة النجاح  مجيد منصور د.-6

  علوم سياسية  جامعة النجاح  نايف ابوخلفد.-7

  تسويق  جامعة بيرزيت  د.غريس خوري-8

  تسويق  جامعة ابوديس  د.محمد سالم-9
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  تحكيم اداة البحث ) رسالة طلب2ملحق رقم (6-6-2

  جامعة الخليل 

  كلية الدراسات العليا 

  برنامج ادارة االعمال 

M.B.A    

          2013-التاريخ :        كانون الثاني 

  ستاذ الدكتور                 المحترمألاحضرة 

  تحية طيبة وبعد،،،

  اداة بحث علمي لجمع المعلوماتأ الموضوع : تحكيم

(إتجاهات الناخبين نحو الترويج السياسي إلنتخابات المجلس  تقوم الباحثة باجراء دراسة بعنوان
وذلك  ي وإنعكاسه في السلوك اإلنتخابي في محافظتي بيت لحم والخليل )التشريعي الفلسطين

عمال تخصص" تسويق سياسي" دارة األإت الحصول على درجة الماجستير في ستكماال لمتطلباإ
  ستاذ الدكتورسمير ابوزنيد .شراف األإب

يديكم أبين   أضعن أنه يسرني كباحثة إه من خبرة طويلة في هذا المجال فلما تتمتعون ب ونظراً
قدرتها على قياس هدف الدراسة للمشاركة بتحكيمها والتحقق من  داة الدراسة "أستبانة "هذه اإل

  ضافة على فقراتها وبنودها .و اإلأو الحذف أالتها من حيث التعديل جابة عن تساؤواإل

  تخصيص جزء من وقتكم لخدمة العلم وشاكرة حسن تعاونكم . مثمنة عالياً

  ل فائق االحترام والتقديروتفضلوا بقبو

  الباحثة عهود يوسف مظهر                                                
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  ولية بالصورة األستبانة البحث إ) 3ملحق رقم (6-6-3

  

  كلية الدراسات العليا  -جامعة الخليل 

  بحث بانة ستإ          M.B.Aبرنامج          

ياسي إلنتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وإنعكاسه في إتجاهات الناخبين نحو الترويج الس
  السلوك اإلنتخابي في محافظتي بيت لحم والخليل 

  

  أخي الكريم / أختي الكريمة :  

  السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته ... وبعد     

رويجية التي تستخدمها الممارسات الت إنعكاسات ستبيان إلى توضيح إليهدف هذا ا
  نتخابي في فلسطين لتشريعي الفلسطيني على السلوك اإلتخابية لمرشحي المجلس انالحمالت اإل

ي ـات التـبأن المعلوم،علماً  للبحث العلمي والتنمية في فلسطينم ن تعاونكم معنا هو دعإ  
  معها بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.  ل عليها سيتم التعامل سيتم الحصو

أن يتم  متمنياً، ستبانهإلذه اـة هـصكم جزء من وقتكم لتعبئتخصياونكم وقدر لكم حسن تعأ 
  تتوافق مع رأيكم الشخصي .  )  في الخانة التي   Xوضع عالمة (   و قراءة العبارات بعناية 

  حترامإلمع ا

  ثةالباح

  عهود يوسف مظهر 
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  القسم االول : البيانات الديموغرافية لمجتمع الدراسة :   

    الجنس    
  

      انثى  ذكر

  العمر
  

  55اكثر من   46-55  36-45  26-35  18-25

المؤهل 
  العلمي

   

  ثانوية عامة 
  ل     أو اق

  دراسات   بكالوريوس  دبلوم
  عليا

  مكان السكن 
  

    مخيم  قرية  مدينة

  المحافظة
  

    

  طبيعة العمل
   

  طالب  رجل اعمال   عامل   تاجر  موظف

  بال  
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  ور البحث والدراسةلقسم الثاني :محاا

  محور االعالن  الرقم
  

موافق 
  بشدة

  
  الادري  موافق

  
  الاوافق 

الاوافق 
  بشدة

           افضل نمط االعالن الحواري  1

            افضل نمط االعالن الغنائي  2
            افضل نمط  االعالن الكرتوني  3
            افضل نمط االعالن التمثيلي  4
            ي افضل االعالن بنمط الفيلم التسجيل  5
            افضل نمط االعالن المصحوب بصوت معلق  6
            افضل اوقات المشاهدة الصباحية للتلفاز   7
            افضل فترة الظهيرة لمشاهدة التلفاز   8
            افضل اوقات المساء لمشاهدة التلفاز  9

            افضل متابعة التلفاز في فترة السهرة المسائية   10
            جميع االوقات  اتابع التلفاز في  11
            بساطة االعالن التلفزيوني ووضوحه تحفزني على المتابعة   12
            افضل متابعة محطات التلفزة المحلية في محافظتي   13
            افضل  متابعة المحطات الفضائية الفلسطينية   14
            افضل متابعة المحطات  الفضائية العربية   15
            الرسالة اإلعالنية اليصال في الراديو ن  افضل تكرار االعال  16
            تيثر على قرارعادة ماتؤعبر الراديو لدعاية  المرشحين سماعي   17
            عالنات على الراديواالالتجديد والتغيير في افضل   18
            المحلية   ف في الصحت المرشحين  إعالنااتابع    19
            على فترات متقاربة افضل االعالنات المتكررة في الصحف   20
            والصور  مات  افضل اعالنات الصحف ذات الرسو  21
            اقرا اعالن الصحيفة اذا جذبني العنوان   22
            المجالت اتابع اعالنات المرشحين في    23
 –اللون -اذا جذبتني طريقة العرض "الحجمفي المجالت المرشحين  إعالنات اقرا    24

  الصور "
          

            والتوجهاألنشطة متنوعة  في مجالت المرشحين  إعالنات افضل ظهور    25
          لشوارع كاعرض واضحة كن في أماللمرشحين اإلعالنية ات اللوحافضل ظهور    26
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  كن العامة واألما

            في أماكن جغرافية مختلفةللمرشحين للمرشحين  اإلعالنية ات اللوحافضل تواجد   27
            المرشحين المعلومات عن ل إلعالنية تفي بالغرض إليصاللوحات ااعتقد ان ا  28
            افضل اللوحات االعالنية المضيئة   29
            افضل اللوحات االعالنية المتحركة الكترونيا   30
            لمتابعة الدعاية االنتخابية  للمرشحين الملصقات {البوسترات}   افضل   31
عن المرشحين تتمتع بقدرة لتي يتم ترويجها اشورات معلومات المغلفات والبرواعتقد ان   32

  الرسالة االعالميةعلى إيضاح كبيرة 
          

            افضل متابعة اخبار المرشحين عبر صفحات المرشحين االلكترونية   33
  افضل متابعة اخبار المرشحين عبر مواقع التواصل االجتماعي   34

 مثل فيس بوك وتويتر 
          

            ل االفالم التسجيلية للمرشحين عبر االنترنت وسيلة فعالة للدعاية االعالمية اعتقد ان تحمي  35
            اقرا الرسائل االلكترونية للمرشحين على بريدي االلكتروني  36
            اعتقد ان االنترنت وسيلة صادقة في الدعاية للمرشحين   37
            ية االخرىمعلومات االنترنت اكثر حداثة وتجديدا من وسائل الدعا  38
ال مانع لدي من متابعة  الدعاية السلبية ضد المرشحين كالفضائح والدعاوى القضائية   39

  عبر وسائل االعالم
          

            تقلقني درجة االمان والخصوصية عند  ادراج بياني الشخصية الكترونيا   40
             SMSافضل الدعايات االنتخابية عبر رسائل المحمول القصيرة   41
            االرضيالصوتية على خط الهاتف ل الرسائافضل الدعايات االنتخابية عبر   42
            اعتقد ان الملصقات على وسائل النقل وسيلة جيدة للدعاية االنتخابية    43
وانشطة فاكس يحتوي على معلومات عن الخدمات ل الحمالت االنتخابية  ترسافضل ان   44

  مرشحيها
          

            توضيحيةل الفاكس على رسومات وأشكايحتوى  افضل ان   45
  

  -------------- ------------------------ ----- ------------------------ --- غيرذلك ارجو التوضيح 
  

  ثانيا :محور البيع الشخصي

            من الضروري  ان يتقن العاملون في الحملة االنتخابية مهارات االتصال   46
            ان يتقن العاملون في الحملة االنتخابية المهارات الحاسوبية من الضروري    47
            و المناظرةعلى اإلقناع في الحمالت االنتخابية بالقدرة  من الضروري ان يتمتع العاملون   48
            افضل ان يرتدي العاملون في الحملة االنتخابية مالبس وشعارات تعبر عن مرشحهم  49
المشابهة والمنافسة بالوعود والبرامج  ام العاملين في الحملة االنتخابية اعتقد بضرورة الم  50

  من قبل المرشحين المنافسين
          

            في الحمالت االنتخابية من فئة الشباب العاملون افضل ان يكون   51
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  -- ----- -------------- ------------------ ---------------------- ------------- ---------- غيرذلك ارجو التوضيح :
  

  ثالثاً: محور العالقات العامة

ل بالجمهور واطالعهم عن جديد باالتصاافضل ان يقوم مندوبو الحمالت االنتخابية   52
  على فترات متقاربة وبصفة مستمرةمرشحهم 

          
الجمهور والساحة عن م بياناتهمن الضروري ان   يحدث مدراء الحمالت االنتخابية    53

  اسيةالسي
          

            اإلعالم ل وسائل من خالم انجازاتهافضل ان يعرض المرشحون    54
            في المجتمعم وخدماتهم ظهار أهميتهالمرشحين  الشخصيات هامة افضل دعم   55
الطالب أو المؤسسات و عملية التعليم من الضروري ان تدعم  المنظمات السياسية   56

  التعليمية
          

حداث االجتماعية لتوضيح دورها الالمناسبات واالمنظمات السياسية عى ترمن المهم ان   57
  في خدمة المجتمع

          
            ء بعض المرافق العامة لخدمة المجتمعبناءفي المنظمات السياسية  تساهم من المهم ان   58
            في رعاية بعض األسر الفقيرة واأليتامالمنظمات السياسية  تساهم من المهم ان   59
            في المجتمعل في التواصللمرشحين السياسيين  أشعر بتميز دور العالقات العامة   60
            اعتقد ان  شرح البرنامج االنتخابي للمرشح من صميم عمل  العالقات العامة   61

  
  --------- ----------------------------- ----- ------ ------------------ ------------- -----غيرذلك ارجو التوضيح :

  
  "الترويج للمرشح السياسي تعایلمباج یورتر وحم - رابعا:

            افضل ظهور مرشحي االحزاب السياسية في المناظرات االنتخابية والندوات والمعارض  62
افضل ان تقدم المنظمات السياسية حوافز تشجيعية قبل فترات الدعاية االنتخابية لتبنى   63

  ديد فواتير مستحقة ...تس-مرشحهم"اعفاءات جامعية
          

            المسابقاتل أنشطة ترفيهية مثافضل ان ترعى المنظمات السياسية   64
            يؤثر  التاريخ النضالي للمرشح في قراري االنتخابي   65
            يؤثر  المؤهل العلمي للمرشح في قراري االنتخابي   66
            يةافضل  وجود محفزات مادية في الدعاية االنتخاب  67
            افضل توفير وسيلة النقل الى مركز االقتراع  68

  غيرذلك ارجو التوضيح 
  

  رشلمباا قیولتسر اوحم -خامسا  

            للمرشحين الترويج افضل االساليب االبداعية والمبتكرة في   69
            شخصياني تخاطبالتي الرسالة الترويجية افضل    70
ل بريدي من خالل انشطة المرشح والحزب حوي استفساراتعلى ود ردافضل ان تصلني    71

  بسرعة   االلكتروني  
          

            ي االلكتروني بريدافضل ان ترسل  الحمالت االنتخابية رسائل دورية الى    72
            افضل الدخول في حوارات مع المرشحين عبر غرف الدردشة االلكترونية  73
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            الشبكي الخاص بمجموعاتي االلكترونية افضل ان يكون المرشح ضمن المجتمع  74
            افضل حمالت االتصال الهاتفي  75
            ت الجمهور حول المرشحينو معرفة مالحظااالراء  استطالع افضل حمالت    76
            افضل اللقاءات الشخصية بين المرشحين والجمهور   77

  غيرذلك ارجو التوضيح 
  

  بيمحور البرنامج االنتخا –سادسا 

            اعتقد بمصداقية البرامج االنتخابية للمرشحين  78
            يهمني محتوى  البرنامج االنتخابي للمرشح  79
            افضل البرامج االنتخابية االقتصادية  80
            افضل البرامج االنتخابية السياسية  81
            افضل البرامج االنتخابية االجتماعية  82
            حول قضية القدس افضل برامج انتخابية  83
            افضل برامج انتخابية حول قضية الالجئين  84
            افضل برامج انتخابية حول اتفاقيات السالم  85
            افضل برامج انتخابية حول االصالحيات االجتماعية المقترحة   86
            افضل برامج انتخابية حول االصالحات المالية المقترحة   87
            ج انتخابية حول خطط التنمية المستدامة افضل برام  88

  غيرذلك ارجو التوضيح :
  

  محور الدعاية االنتخابية–سابعا 

            افضل  استخدام الدعاية السياسية  في ابرازتناقضات المرشحين المتنافسين  89
            افضل استخدام الدعاية السياسية في مهاجمة نقاط الضعف لدى المرشحين المتنافسين   90
            افضل استخدام الدعاية السياسية في تعزيز نقاط القوة لصالح مرشحي  91
            افضل كشف المواقف السلبية للمرشحين امام الراي العام الفلسطيني  92
            افضل تضخيم اخطاء المرشحين المنافسين   93
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  لقسم الثالث :ا

عضوالمجلس نتخابي لفي قرارك اإل ثيراًأكثر تية األالممارسات الترويج ي/بشكل عام رتب
 10همية ورقم أكثر األ 1همية" بحيث يمثل رقم أقل هم فاألهمية "األالتشريعي مرتبة حسب األ

  .هميةأقل األ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  

  

  

                  

  شكرا لحسن تعاونكم

                                                                     
                ثة الباح

  مظهرعهود يوسف   
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  ستبانة البحث بعد التعديل إ )4ملحق رقم (6-6-4

  

  كلية الدراسات العليا  -جامعة الخليل 

  ة بحثنابستإ          M.B.Aبرنامج          

الترويج السياسي إلنتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وإنعكاسه في إتجاهات الناخبين نحو 
  السلوك اإلنتخابي في محافظتي بيت لحم والخليل 

  أخي الكريم / أختي الكريمة :  

  السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته ... وبعد     

 الحمالترويجية التي تستخدمها الممارسات التثر  أإلى توضيح ستبانة إلاه ف هذتهد
  نتخابي في فلسطين لتشريعي الفلسطيني على السلوك اإلنتخابية لمرشحي المجلس ااإل

ي ـات التـبأن المعلوم،علماً  للبحث العلمي والتنمية في فلسطينم ن تعاونكم معنا هو دعإ  
  معها بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.  ل عليها سيتم التعامل سيتم الحصو

أن يتم  متمنياً، ستبانهإلذه اـة هـمن وقتكم لتعبئ اًتخصيصكم جزءسن تعاونكم وقدر لكم حأ 
  تتوافق مع رأيكم الشخصي .  )  في الخانة التي   Xقراءة العبارات بعناية و وضع عالمة (  

  

                                                                                      مع االحترام 
         ثةالباح

    عهود يوسف مظهر  
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  الدراسة :  عينةل : البيانات الديموغرافية لالقسم االو

  الجنس
  

  انثى  ذكر
    

  العمر
  
  

اقل من  - 40  40اقل من - 30  30اقل من- 18
50  

  60اكثر من   60اقل من - 50

  المؤهل العلمي
  

  دراسات  عليا  بكالوريوس  دبلوم    ل   ثانوية عامة أو اق

  مكان السكن
  مخيم  قرية  مدينة  

  المحافظة
  

  الخليل 
  

  بيت لحم 

  طبيعة العمل
  

  موظف
  

  طالب  رجل اعمال   عامل   تاجر

  مزارع
  

  بال
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  محاور الدراسة  الرقم
اثر 
  كبير

  الرأي
  التأثير

        اوالً:محور االعالن  
v ط  اإلعالننم  

       يؤثر نمط اإلعالن الحواري على قراري اإلنتخابي  1
        يؤثر نمط  اإلعالن  الغنائي على قراري االنتخابي  2
        يؤثر  نمط   اإلعالن  الكرتوني على قراري االنتخابي  3
        يؤثر نمط  اإلعالن  التمثيلي على قراري االنتخابي  4
        تسجيلي  على قراري االنتخابييؤثر اإلعالن  بنمط الفيلم ال  5
يؤثر نمط  اإلعالن  المصحوب بصوت معلق على قراري   6

  االنتخابي
      

v زمن  اإلعالن  
        افضل اوقات المشاهدة الصباحية للتلفاز   7
        افضل فترة الظهيرة لمشاهدة التلفاز   8
        افضل اوقات المساء لمشاهدة التلفاز  9

        يع االوقات اتابع التلفاز في جم  10
v اإلعالن  التلفازي  

        بساطة  اإلعالن  التلفزيوني ووضوحه تحفزني على المتابعة   11
        افضل متابعة محطات التلفزة المحلية في محافظتي   12
        افضل  متابعة المحطات الفضائية الفلسطينية   13
        افضل متابعة المحطات  الفضائية العربية   14

v الراديو-عةإعالن االذا  
على قراري في الراديو  يؤثر تكرار اإلعالن االنتخابي   15

  االنتخابي
      

على ثر  عادة ماتؤعبر الراديو لدعاية  المرشحين سماعي   16
  قراري االنتخابي

      

        عالنات على الراديواإلالتجديد والتغيير في افضل   17
v إعالن الصحف والمجالت  

        المحلية   ف في الصح ت المرشحين إعالنااتابع    18
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        افضل اإلعالنات المتكررة في الصحف على فترات متقاربة   19
        والصور  مات  أفضل إعالنات الصحف ذات الرسو  20
        اقرأ إعالن الصحيفة اذا جذبني العنوان   21
        المجالت اتابع إعالنات المرشحين في    22
ذا جذبتني طريقة افي المجالت المرشحين  إعالنات اقرأ   23

  الصور " –اللون -العرض "الحجم
      

متنوعة  في مجالت المرشحين  إعالنات أفضل ظهور    24
  والتوجهاألنشطة 

      

v اللوحات االعالنية  
عرض كن في أماللمرشحين اإلعالنية ات اللوحافضل ظهور    25

  كن العامة لشوارع واألماكاواضحة 
      

في أماكن جغرافية حين  للمرشاإلعالنية ات اللوحافضل تواجد   26
  مختلفة

      

المعلومات ل للوحات اإلعالنية تفي بالغرض إليصاأعتقد ان ا  27
  المرشحين عن 

      

        أفضل اللوحات االعالنية المضيئة   28
        أفضل اللوحات االعالنية المتحركة إلكترونيا   29

v الملصقات االعالنية والمطويات  
اثر   محاور الدراسة  الرقم

  كبير
  التأثير  أيالر

لمتابعة الدعاية اإلنتخابية  الملصقات {البوسترات}   أفضل   30
  للمرشحين 

      

لتي يتم ترويجها اوالبروشورات لمطويات معلومات ااعتقد ان   31
الرسالة على إيضاح عن المرشحين تتمتع بقدرة كبيرة 

  االعالمية

      

عاية اعتقد ان الملصقات على وسائل النقل وسيلة جيدة للد  32
  االنتخابية  

      

v االعالن االلكتروني  
      افضل متابعة اخبار المرشحين عبر صفحات المرشحين   33
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  االلكترونية 
تؤثر اعالنات المرشحين عبر مواقع التواصل االجتماعي مثل   34

 فيس بوك وتويتر على قراري االنتخابي
      

نترنت اعتقد ان تحميل األفالم التسجيلية للمرشحين عبر اإل  35
  وسيلة فعالة للدعاية االعالمية 

      

        اقرأ الرسائل االلكترونية للمرشحين على بريدي االلكتروني  36
        أعتقد ان اإلنترنت وسيلة صادقة في الدعاية للمرشحين   37
معلومات اإلنترنت أكثر حداثة وتجديدا من وسائل الدعاية   38

  االخرى
      

صية عند  إدراج بياناتي الشخصية تقلقني درجة األمان والخصو  39
  إلكترونيا 

      

v  والهاتف–االعالنات الخليوية  
 SMSتؤثر الدعاية االنتخابية عبر رسائل المحمول القصيرة   40

  على قراري اإلنتخابي
      

الصوتية على خط ل الرسائأفضل الدعايات االنتخابية عبر   41
  االرضيالهاتف 

      

يحتوي على نتخابية فاكس ل الحمالت االترسأفضل ان   42
  وأنشطة مرشحيهامعلومات عن الخدمات 

      

        توضيحيةل على رسومات وأشكااكس الفأفضل ان  يحتوى   43
  غير ذلك ارجو توضيح رايك:

  
  ثانيا :محور البيع الشخصي

 -اإلقناع –تؤثر مهارة مدراء الحملة االنتخابية في اإلتصال   44
  يالمناظرة على قراري االنتخاب

      

تؤثر المهارات الحاسوبية وااللكترونية ألعضاء الحملة   45
  اإلنتخابية على قراري االنتخابي

      

أفضل ان يرتدي العاملون في الحملة االنتخابية مالبس   46
  وشعارات تعبر عن مرشحهم

      

      بالوعود أعتقد بضرورة إلمام العاملين في الحملة االنتخابية   47
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  من قبل المرشحين المنافسينلمنافسة المشابهة واوالبرامج  
        في الحمالت االنتخابية من فئة الشباب العاملون أفضل ان يكون   48
للمرشحين  على الترويج تؤثر االساليب اإلبداعية والمبتكرة في   49

  قراري اإلنتخابي
      

على قراري شخصيا  ني تخاطبالتي الرسالة الترويجية تؤثر    50
  االنتخابي

      

ل انشطة المرشح حوي على استفساراتود ردأفضل ان تصلني    51
  بسرعة   ل بريدي االلكتروني  من خالوالحزب 

      

ي بريدأفضل ان ترسل  الحمالت االنتخابية رسائل دورية الى    52
  يااللكترون

      

ت الجمهور حول و مالحظااآلراء  استطالع تؤثر حمالت    53
  المرشحين  على قراري االنتخابي

      

أفضل الدخول في حوارات مع المرشحين عبر غرف الدردشة   54
  االلكترونية

      

افضل ان يكون المرشح ضمن المجتمع الشبكي الخاص   55
  بمجموعاتي االلكترونية

      

  غير ذلك ارجو توضيح رايك:
  

  ثالثا :محور العالقات العامة
مهور ل بالجباالتصاأفضل ان يقوم مندوبو الحمالت االنتخابية   56

على فترات متقاربة وبصفة واطالعهم عن جديد مرشحهم 
  مستمرة

      

يؤثر دعم المشاهير والشخصيات الهامة للمرشح على قراري   57
  اإلنتخابي

      

أثر   محاور الدراسة  الرقم
  كبير 

  التأثير  الرأي

والترفيهية حداث االجتماعية الواتؤثر رعاية المرشح للمناسبات   58
  بيعلى قراري االنتخا

      

      على قراري المرافق العامة تطوير في تؤثر مساهمة المرشحين   59
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  االنتخابي
يرة وذوي الحاجات سر الفقتؤثر رعاية المرشحين السياسيين لأل  60

  الخاصة على قراري االنتخابي
      

        تؤثر خبرة المرشح في العمل السياسي على قراري االنتخابي   61
قات العامة للبرنامج االنتخابي على يؤثر  شرح دوائر  العال  62

  قراري االنتخابي  
      

يؤثر ظهور مرشحي االحزاب السياسية في المناظرات   63
  االنتخابية والندوات والمعارض على قراري االنتخابي

      

  غير ذلك ارجو توضيح رايك:
  

  رابعا :محور ترويج المبيعات "الترويج للمرشح السياسي"
        السياسي للمرشح على قراري االنتخابي االنتماء يؤثر   64
تؤثر الحوافز التشجيعية  المادية من قبل المرشحين على قراري   65

تسديد  فواتير. كتوفير وسيلة –االنتخابي "االعفاءات الجامعية 
  النقل على قراري االنتخابي.."

      

        يؤثر التاريخ النضالي للمرشح على قراري االنتخابي  66
        المؤهل العلمي للمرشح على قراري االنتخابي يؤثر   67
تؤثر السمات الشخصية والجسمية للمرشح على قراري   68

  االنتخابي
      

        يؤثر االنتماء العشائري  للمرشح على قراري االنتخابي  69
  غير ذلك ارجو توضيح رايك:

  
  خامسا: الدعاية االنتخابية

لمرشح على قراري يؤثر محتوى  البرنامج االنتخابي ل  70
  االنتخابي

      

        افضل البرامج االنتخابية االقتصادية  71
        افضل البرامج االنتخابية السياسية  72
        افضل البرامج االنتخابية االجتماعية  73
        اعتقد ان المشاركة في االنتخاب واجب وطني    74
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لصالح افضل استخدام الدعاية السياسية في تعزيز نقاط القوة   75
  مرشحي

      

افضل كشف المواقف السلبية للمرشحين امام الراي العام   76
  الفلسطيني

      

        افضل تضخيم اخطاء المرشحين المنافسين   77
  غير ذلك ارجو التوضيح:
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  : القسم الثالث

وكك همية في التأثير على سلالمزيج الترويجي التالية حسب األ عناصر ي/بشكل عام رتب
همية أكثراأل "1همية" بحيث يمثل الرقم "أقل هم فاالعضاء المجلس التشريعي "األنتخابي ألاإل

  .هميةأقل " األ5والرقم "

    االعالن   

  

  

  العالقات العامة   

  البيع الشخصي   

  ترويج المبيعات   

  الدعاية االنتخابية   

   

  شكرا لحسن تعاونكم

  ثةالباح

  عهود يوسف مظهر
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  اللجان الدائمة في المجلس التشريعي الفلسطيني )5ملحق رقم ( 6-6-5

  

  عدد  االعضاء  اسم اللجنة   الرقم

  10  لجنة القدس   1

  9  لجنة االراضي ومقاومة االستيطان والجدار   2

  10  لجنة الالجئين   3

  26  اللجنة السياسية  4

  17  اللجنة القانونية   5

  20  ة لجنة الموازنة والشؤون المالي  6

  18  اللجنة االقتصادية   7

  21  لجنة الداخلية واالمن   8

  7  لجنة الحكم المحلي   9

  14  لجنة التربية والتعليم   10

  14  لجنة القضايا االجتماعية   11

  9  لجنة الشهداء واالسرى والجرحى والمقاتلين القدامى   12

  7  لجنة الطاقة والمصادر الطبيعية   13

  29  عامة وحقوق االنسان لجنة الرقابة ال  14
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  : المجلس التشريعي  الفلسطيني )6ملحق رقم ( 6-6-6

المجلس ضاء حيث ينتخب أع؛ المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية المنتخبة
تنتهي ، بصورة دوريةتجري مدة واليه أربع سنوات ، بالتشريعي انتخاباً عاماً حراً ومباشرا

المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري   أداء أعضاءقائم عند مدة والية المجلس التشريعي ال
  .)2005،45 -43ص،أبو سعادة (و يتولى المجلس التشريعي مهامَ تشريعية ورقابية 

لقد خاض الشعب الفلسطيني، في الضفةالغربية وقطاع غزة، العديدمن التجارب 
ب متنوعة، وفي ظروف متقلبة. فالضفة ذه التجارھاالنتخابية قبل قيام السلطة الفلسطينية. وكانت 

االردنية في الخمسينيات والستينيات، في حين  الغربية كانت قد شاركت في االنتخابات البرلمانية
ً من الناخبين كان قد أدلى بأصواته لالتحاد القومي الفلسطيني في غزة، في  أن جمهورا محددا

ظمة التحرير الفلسطينية برلمانا  سمي وقد أقامت من1964بداية  الستينيات. في المنفى عام 
ذا البرلمان جاءوا، في االعم االغلب  بالتعيين، ھبالمجلس الوطني الفلسطيني، ولكن أعضاء 

باستثناء عدد قليل من االعضاء الذين يمثلون بعض فصائل منظمة التحرير، واالتحادات العمالية 
ديدة من الشعب الفلسطيني، قبل قيام والنقابية وهيئات اجتماعية أخرى. كذلك شاركت فئات ع

د الفلسطينية، ھالسلطة الفلسطينية، في االنتخابات الطالبية التي كانت تجري في الجامعات والمعا
(الصايغ،و وفي مجالس النقابات العمالية والمهنية، وفي بعض المؤسسات االهلية الفلسطينية 

  .)١٩٩٩الشقاقي، 

  

  س التشريعي الفلسطيني االطر القانونية للمجل  1- 6-6-6

تقييم االداء للدورة التشريعية االولى (يحكم عمل وتكوين المجلس التشريعي مجموعة من االطر القانونية

  على النحو االتي " حربجهاد  -2007حزيران -2006للمجلس التشريعي الفلسطيني الثاني  شباط 

، لفلسطيني واإلسرائيلياتفاقية بين الطرفين ال أو :حيث وقعتم1993اتفاقية اوسلو -
ترتيبات الحكومة الذاتية االنتقالية( أوسلو ).   وقد تناولت ل وهي  اتفاقية إعالن المبادئ حو

حيث ؛ إقامة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينيةبهدف االتفاقية المفاوضات التي ستتم بين الطرفين 
يشكالن سلطة الحكومة ، لساعتبرت االتفاقية أنَّ المجلس الوطني ورئيس السلطة التنفيذية للمج
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بموجب ويتم تشكيل هذه السلطة  القدس وغزة و الضفة في الذاتية االنتقالية للشعب الفلسطيني 
مدة الحكومة الذاتية  اعالن المبادئ صالحيات تشريعية وتنفيذية  وقد حدد بانتخابات مباشرة 

)  242ي مجلس األمن (والتي أساسها قرار، التسوية الدائمةتنتهي بالوصول الى بخمس سنوات 
ولم تحدد مدة المرحلة االنتقالية في ،)  فالوضع الدائم سيكون تطبيقاً للقرارين السابقين 338و (

التفاقية أوسلو أثر  فقد كانوعلى هذا   )1998 ،5-6ص، لرامينيا القانون األساسي الفلسطيني.(
لم يرد اال انه  ) 91ص، 2009، (قسيسالسلطة الوطنية الفلسطينية (سلطة الحكم الذاتي)  إنشاءفي 

إنَّما ، في اتفاقيات أوسلو أيُ ذكر للمجلس التشريعي بوصفه جهازاً مستقالً عن مجلس السلطة
وكان لهذا المجلس صالحيات تشريعية إلى ، كانت هناك إشارة إلى مجلس سلطة الحكم الذاتي

تمّ انتخاب المجلس فقد ، و نتيجة لتفاهمات مع الجانب اإلسرائيلي،جانب صالحياته التنفيذية
  .)114ص  2009، قسيس(-رئيسل التشريعي بشكل وهو مختص بالعمل، التشريعي األو

  

غزة - 1995عام ل األو كانون : في السابع من 1995العامة لعام قانون اإلنتخابات -
اإلنتخابات العامة باعتبارها  إجراءالذي شدد على  وصدر قانون منظم لالىنتخابات العامة 

ى أسس ديمقراطية تمكنه من ممارسة الحكم وإصدار ـشعبنا علل صرية لتمثيالوسيلة الع
وبناء عليه خاض الفلسطينيون  تجربة مستقبله  بناءيره وـق بمصـي تتعلـوانين التـالق

حيث لم 1996انتخاب  المجلس التشريعي الفلسطيني "التجربة البرلمانية "االولى في فلسطين عام 
طة التشريعية أو قانون ينظم العمل التشريعي في فلسطين من قبل، يكن هناك بناء مؤسسي للسل

فرصة لوضع األساس لهذا البناء، وقد  1996لذا فقد شكل انتخاب المجلس التشريعي األول عام 
جرت االنتخابات وسط مقاطعة عدد من القوى والفصائل الفلسطينية منها حركة الجهاد اإلسالمي 

وكان نتيجة االنتخابات التشريعية فوز حركة فتح بغالبية مقاعد  وحركة حماس والجبهة الشعبية.
المجلس التشريعي، و بذلك غلب طابع اللون السياسي الواحد على تشكيلة المجلس التشريعي في 
ظل غياب معارضة حقيقية وفاعلة.وساهم الدعم السياسي والمساعدة التقنية المتواصله للمجلس 

االت ابتداء من أعمال التشريع والرقابة وانتهاء بالتنظيم في تطوير قدر ته في جميع المج
  .واإلجراءات اإلدارية،  حيث كان من أهم منجزاته في عامه األول إعداد نظامه الداخلي
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صدور القانون االساسي عام  فقبل :2003وتعديالته لعام 2002القانون االساسي لعام -
يحكم ، فعلياً) دستورٌ تسير عليهل (على األقم) لم يكن لدى السلطة الوطنية الفلسطينية 2002(

سلطة فضالً عن تبيانه لحدود اختصاص ل ويبين حدود اختصاص ك، وينظم سلطاتها، تصرفاتها
) كما يعد القانون األساسي 7ص ، 2000، (ادعيس -التشريعل السلطة التنفيذية في مجا
الحكم في فلسطين والذي حدد  اإلطار القانوني والدستوري لنظام 2003الفلسطيني المعدل لسنة 

نوع وشكل نظام الحكم في فلسطين باعتباره نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية 
والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب، وتكون الحكومة 

  .مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي

  

والذي اعتبر في مادته :2006وتعديالته لعام  2005) لسنة 9ات رقم (قانون االنتخاب-   
الرابعة أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فور أدائهم 
القسم القانوني وفقاً ألحكام النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وبناء عليه جرت 

والتي احدثت تحوال في التركيبه السياسية لمؤسسات 2006ية لعام االنتخابات التشريعية الثان
النظام السياسي الفلسطيني حيث شاركت كافة الفصائل الفلسطينية عدا الجهاد االسالمي في 

مقعدا من اصل  74االنتخابات و فازت قائمة التغيير واالصالح "حركة حماس " باغلبية 
عشر مقعدا للمستقلين وبقية الفصائل االخرى وبذلك  13مقعد لحركة فتح و 45مقعدا مقابل 132

تمكنت حركة حماس من تشكيل الحكومة العاشرة دون مشاركة من اي من الكتل البرلمانية في 
المجلس التشريعي وماتبع ذلك من فرض المجتمع الدولي حصارا سياسيا وماليا على الحكومة 

-6-14اس وفتح  واالنقسام الفلسطيني في الفلسطينية واغالق للمعابر واحتدام الصراع بين حم
2007.  

  

  االنتخابات التشريعية الفلسطينية:  نظم  2- 6-6-6
ن خاللها ـتم مـالتي يل تعتبر االنتخابات إحدى مؤشرات الديمقراطية باعتبارها إحدى الوسائ

  وتعتبر أحد الطرق الشرعية للسلطة القادمة، اختيار أفراد الشعب لممثليهم ليحكموهم
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ل من عدم وجود تنوع سياسي داخ 1996ل عام انتخابات المجلس التشريعي األو  عانت
 ها اتفاق أوسلو(ـهذه اإلنتخابات لرفضلالمشاركة ل المجلس نتيجة لمعارضة القوى والفصائ

بناءا على ، 1996في عام ل جرت انتخابات المجلس التشريعي األو). ف.21ص ، 2006حوراني 
م بشأن االنتخابات نظام 1995"لسنة 13وقد اعتمد قانون رقم " ،ي الفلسطينيـانون األساسـالق

" دائرة انتخابية النتخاب اعضاء المجلس 16االغلبية وقسم الضفة الغربية وقطاع غزة الى "
للناخب الحق في التصويت لعدد من  نظام االغلبية"مقعدا  وقد اتاح 88التشريعي البالغ عددهم  "

لنيابية المخصصة لدائرته االنتخابية او اقل ووفق هذا النظام المرشحين يساوي عدد المقاعد ا
يفوز المرشحون الذين يحصلون على اعلى االصوات بالمقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة 
انتخابية فهذا النظام اليعطي اهمية كبيرة لعدد االصوات التي يحصل عليها المرشح الفائز سواء 

الفوز باغلبية مطلقة من عدد اصوات المقترعين ويخصص عدد كانت كثيرة او قليلة فال يشترط 
من المقاعد للمسيحيين  لكل دائرة انتخابية ومقعد واحد للطائفة السامرية وقد جرت انتخابات عام 

ءه لعدة سنوات دون أن تجري اية إنتخابات جديدة رغم قاؤ.واستمر ببموجب هذا القانون  1996
بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات شهدت اآلراضي الفلسطينية وة القانونية له.ـاء الواليـانته

ام السياسي الفلسطيني كان ابرزها إجراء انتخابات رئاسية ـي النظـتحوالت هامة ف
ام ـرت إإلنتخابات الرئاسية في التاسع من كانون الثاني عـث جـحي، ةـريعية ومحليـوتش

ولى و فاز بالرئاسة محمود ى اإلنتخابات الرئاسية األـنوات علـع سـد تسـأي بع، 2005
  )13ص ، 2007، وحرب، الشقاقيعباس ابومازن (

لعدة أسباب من ، 2000ي عام ـتأخرت اإلنتخابات التشريعية عن موعدها المفترض ف
أبرزها اندالع االنتفاضة (األقصى) والظروف السياسية التي أعقبت هذه اإلنتفاضة من إعادة 

األمر الذي ، جراء اإلنتخابات صعبة في ذلك الوقتأصبحت عملية إفالمدن الفلسطينية. ل إحتال
عدى عن الظروف التي أعقبت اإلنتفاضة وتأثيرها على المستويين الداخلي ، اـأدى إلى تأجيله

العملية السياسية والسلمية التي توقفت بين الفلسطينيين ل إنعكاس ذلك على مستقبووالخارجي 
انبين أدى ذلك إلى تأثيره السلبي على الواقع مما خلق حالة من التوتر بين الج، واإلسرائيليين

ل سياسة اإلحتالل ذي أصبح يعاني ظروفا صعبة في ظـطيني الـالسياسي الفلس
  )2008( ابو عرب ، خليل ،عب الفلسطينيـى الشـوالحصارالجائر المفروض عل
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ر ـوتغيي، على إجراء اإلنتخابات التشريعية الثانية2005تم اإلتفاق في إعالن القاهرة 
لنظام اإلنتخابي الجديد حيث اتفق على أن يقوم المجلس التشريعي بإقرار ا، ام اإلنتخابيـظالن

حزيران قانون  18قر المجلس التشريعي بتاريخ فأعلى أساس النظام اإلنتخابي المختلط. 
و صادق ، ) على أساس النظام اإلنتخابي المختلط2005لسنة9م ـانون رقـقد(ـات الجديـاإلنتخاب

(تقرير مقعدا   132الى  88على زيادة عدد مقاعد المجلس من ة ـالوطنيلطة ـرئيس الس

على الجمع بين االقتراع النسبي النظام المختلط  يقوم  ) .17ص ، 2006اإلنتخابات التشريعية الثانية 
حيث تجري االنتخابات في جولة واحدة فقط الختيار أعضاء المجلس التشريعي   ، األغلبيةونظام 

 16ى ـسطينية إلـوحسب  نظام األغلبية فقد تم تقسيم األراضي الفل، عضوا 132البالغ عددهم 
والفائز هو الذي ، وإحدى عشرة في الضفة الغربية، رة انتخابية خمس دوائر في قطاع غزةـدائ
م ـالنسبي فقد تل أما نظام التمثي، على اكبر عدد  من األصوات في تلك الدوائرل صـيح

حيث تنافست إحدى عشرة قائمة ، غزة دائرة انتخابية واحدةضفة الغربية وقطاع ـار الـاعتب
، النسبيل % من األصوات  للفوز في التمثي2ص القانون على نسبة حسم ـد نـوق، انتخابية

كما تم تخصيص ستة  ، قائمة اسم امرأة واحدة ضمن األسماء الثالثة األولىل وان تتضمن ك
يختار الناخب في ، ورقتي اقتراعل الة التصويت فتكون من خـأما طريق، مقاعد للمسيحيين

شعبان،ص ( أما الثانية فيختار قائمة واحدة فقط، ه االنتخابيةـحي دائرتـى مرشـالورقة األول

-2006اس مرسوما رئاسيا حدد فيه تاريخ ـود عبـرئيس محمـأصدر ال)  وقد 2008،ص9
  )سوم رئاسيمر( ،اتـذه اإلنتخابـله يـرئيس كموعد 1-25

ق ـتحقيعلى لتشريعية باهتمام دولي بهدف مساعدة الرئيس عباس حظيت اإلنتخابات ا
لحة ـاهر المسـاء المظـوإنهل المفاوضات مع إسرائيبدء و، استقرار داخلي للمجتمع الفلسطيني

وكانت عملية إشراك حماس في هذه اإلنتخابات قد لقيت إهتماما خاصا بغرض إدماج ، لالنتفاضة
  )22ص ، عوض(جزء من المنظومة السياسية الفلسطينية  باعتبارها، حماس بالعملية السلمية

-1-2005ي ـأعلن رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح أمام المجلس التشريعي ف
ي ـب فـطيني منتخـان فلسـبرلمل أول ونهاية عم، نهاية الدورة العاشرة للمجلس16

  )105ص ، 2007، الديمقراطي في فلسطين: ل لتحوا (ي الفلسطينية منذ عشر سنواتـاآلراض
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األنتخابات التشريعية من ألية فكفكة أزمة إلى بوابة صنع ل ن أحد يتوقع أن تتحوـلم يك
ي ـام السياسـحيث كان التوقع العام من هذه االنتخابات توسيع المشاركة في النظ، أزمة
حيح اوضاعه الداخلية بما يضمن أداء فلسطيني أكثر انسجاما وتوحدا تنعكس ـطيني وتصـالفلس

وعلى العالقة مع اآلطراف الخارجية ، ى الحالة الفلسطينية الداخليةـة علـثاره اإليجابيأ
  )2006الجرباوي ل (ف التسوية السياسية مع اسرائيـق بملـخصوصا فيما يتعل

بات الفلسطينيون أمام واقع متمثل بوجود حكومتين، واحدة في رام اهللا تتبـع الرئاسـة،   
وقد انسحب ذلك الوضع على جميـع مكونـات النظـام     وأخرى في غزة تابعة لحركة حماس،

وأمام هذه الحالة أعيقت إجراء .السياسي الفلسطيني بما في ذلك الهيئة التشريعية والنظام القضائي
، كمـا أسـدل   2009االنتخابات الرئاسية ولم تجر في موعدها الدستوري في التاسع من يناير 

وادر عملية إلجراء انتخابات تشريعية في موعدها دون أن تكون هناك ب 2009الستار على العام 
  . 2010يناير  25المقرر قبل 

  

  تركيبة المجلس التشريعي السياسية : 3- 6-6-6

  حسب االنتماء السياسي الحالي ) توزيع أعضاء المجلس التشريعي 2-6جدول رقم ( 

  النسبة المئوية  العدد  االنتماء السياسي
 %56.1 74  حماس

 %34.1  45  فتح
 %2.3  3  الجبهة الشعبية

  %1.5  2  تحالف بديل (الجبهة الشعبية وحزب الشعب وفدا )
  %1.5  2  الطريق  الثالث
 %1.5  2  المبادرة الوطنية

 %3.5  4  المستقلون
  %100  132  المجموع

تشريعية االولى للمجلس التشريعي ، تقييم االداء للدورة ال -المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديموقراطية -مفتاحالمصدر:

  ." حربجهاد  -2007حزيران -2006الفلسطيني الثاني  شباط 
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  النواب المعتقلون   4- 6-6-6

رشحت اغلب القوائم االنتخابية ضمن قوائمها اسرى داخل السجون االسرائيلية سواء 
  ر جدول على صعيد الدوائر االنتخابية ام القوائم النسبية  على النحو التالي انظ

  ) النواب المعتقلون حسب االنتماء السياسي3-6جدول رقم  ( 

  المجموع  حركة حماس  حركة فتح  الجبهة الشعبية  االنتماء السياسي

  45  40  4  1  العدد

، تقييم االداء للدورة التشريعية االولى  -المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديموقراطية -مفتاحالمصدر:

  " جهاد حرب -2007حزيران -2006التشريعي الفلسطيني الثاني  شباط  للمجلس
  

  المدة النيابية 5- 6-6-6

هي الفترة التي يبقى فيها البرلمان قائما بكامل اعضائه منذ افتتاح جلسته االولى حتـى  
انقضاء مدته وقد حدد القانون االساسي للسلطة الوطنية الفلسـطينية المـدة النيابيـة للمجلـس     

  )113،ص 1990 موريس،ريعي باربع سنوات بصورة دورية (التش
  

  الدورات التشريعية 6- 6-6-6

هي فترة ومنية يسطيع خاللها ان يجتمع مجلس نيابي وتتمتع فيها البرلمانات باالمكانية 
الشرهية في االجتماع "عقد الجلسات العامة "ويفرق تقليديا بين نوعين مـن الـدورات العاديـة    

  )113،ص 1990 موريسغير العادية "( واالستثنائية "

حدد النظام الداخلي الدورةالعاديةالسنوية بثمانية اشهر على فترتين مدة كل  الدورة العادية السنوية
  منهما اربعة اشهر تبدا االولى من شهر اذار والثانية في االسبوع االول من شهر ايلول 

دورات غير عادية بدعوة من رئيس المجلـس  يعقد المجلس   ة)یدلعاا رية (غيئتثناسالالدورات  ا 
بناء على طلب من مجلس الوزراء او من ربع عدد اعضاء المجلس فاذا لم يدع رئيس المجلس 



- 159 - 
 

أو ه ئعضاطلـب أ في نیددلمحن اامزلن واالمكابا بوجع منعقـدا  و تماجاللهذا االجتماع يعتبر  ا
وانتهت في  2006-8-9اريخ عقد المجلس دورة غير عادية بدات بتوقد زراء. وللب مجلس اط

21-11-2006  

اي اجتمـاع  (ان  اي دورة غير عادية ان تكون اثناء الدورة السـنوية اذ  يستوجب عقد
اي في العطلة البرلمانية ما بين الفترتين " اوما يصـطلح   ياً)نونقاخارج الدورة السنوية اليكون 

(أي  الدورة السنويةح فتتاواية نثالة ارلفتا نيبا معليه العطلة الصيفية في شهري تموز واب ، و
  العطلة الشتوية في شهري كانون الثاني وشباط )

  

  ادوار المجلس التشريعي  7- 6-6-6

 درة الفلسطينيةلمباا( الرقابي للمجلس التشريعي دورين رئيسيين هما الدور التشريعي والدور

   )مفتاح–لتعميق الحوار العالمي والديموقراطي 

  

  يعي :اوال الدور التشر

ان اول مهمة تضطلع بها المجالس النيابية مهما اختلفت النظم السياسية هي التشريع اي 
اصدار قواعد قانونية ملزمة للجميع بصفتها المعبرة عن ارادة الشعب وممثله لـه فقـد انشـئ    
البرلمان اساسا ليختص في التشريع ومن هنا اطلق عليه السلطة التشريعية في الدولـة مقايـل   

تين التنفيذية والقضائية تنص دساتير الدول صراحة على مبدا"اقرار القانون من اختصاص السلط
البرلمان "فبعض الدول تمنح المجلس النيابي صالحيات مطلقة في وظيفة التشريع ومنها ما يقيده 
وقد اطلق القانون االساس الفلسطيني للبرلمان حرية مطلقة في التشريع والمتمثلة فـي المهـام   

مراجعة "القرارات بقوانين " الصادرة -اقرار مشاريع القوانين -لية (اقتراح مشاريع القوانين التا
  عن رئيس السلطة )

  ثانيا : الدور الرقابي 

تعد وظيفة الرقابة التي تتمتع بها المجالس النيابية من اهم الوظائف الى جانب الوظيفـة  
ري في الواقعين السياسي واالجتماعي كما التشريعية فمن خاللها يمكناطالع المجتمع على مايج
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ان الرقابةالتي  يمارسها البرلمان على السلطةالتنفيذية فتمثل في جوهرها مراقبة التصرف فـي  
  شؤون الدولة لجعلها توافق تطلعات المجموعة الوطنية 

وعبارة رقابة تعني في هذا الصدد (االشراف والفحص والتفتيش والمراجعة) على اعمال 
ةالتنفيذية وتقصي الحقائق عن اعمالها وتقديم المسؤولين للمساءلة سواء كـان الحكومـة   السلط

باسرها اواحدالوزراء وتتمثل االدوار الرقابية للمجلـس التشـريعي الفلسـطيني فـي االتـي      
  الرقابةعلى الموازنةالعامة)-لجان تقصي الحقائق-ابوتجسالا -(االسئلةالبرلمانية 

  

  عضوية المجلس التشريعي شروط الترشح ل 8- 6-6-6

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين للترشح لعضوية المجلس التشريعي 
  )2009مشروع التوعية االنتخابية في المدارس ،–االنتخابات في فلسطين الفلسطيني وهي (

  

  ان  يكون فلسطينيا -1

 ي اليوم المحدد الجراء االقتراع ان يكون قد اتم الثامنة والعشرين عاما من العمر اواكثر ف -2

 ان يكون اسمه مدرجا في سجل الناخبين النهائي -3

 ان اليكون محكوما في جناية او في جنحة مخلة بالشرف واالمانة-4

 ان يكون مقيما اقامة دائمة في االراضي الفلسطينية -5

يس شرطا جديدا الهلية الترشح لمنصب رئ  2007" لسنة 1وقد ورد قرار بقانون رقم  "-6
او عضوية المجلس وهي ان يلتزم بمنظمة التحرير الفلسـطينية باعتبارهـا الممثـل    

 الشرعي والوحيد  للشعب الفلسطيني وبوثيقة االستقالل وباحكام القانون االساسي

اليجوز ان يكون  الشخص مرشحا لمنصب الرئيس وعضوية المجلس في ان واحد -7
منصب الرئيس او عضوية المجلس هناك مجموعة من الفئات اليجوز لها الترشح ل

 التشريعي اال اذا قدموا استقاالتهم من وظائفهم وهم :
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  .الوزراء. 1

موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية المدنيين واالمنيين و او الذين يتقاضون راتبا او مخصصا . 2
  شهريا من خزينة السلطة او الصناديق العامة التابعة لها او الخاضعة الشرافها 

  .وظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية م.3

  .مدراء ورؤساء وموظفو المنظمات االهلية . 4

اليجوز لرؤساء واعضاء مجالس الهيئات المحلية واعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين فـي  . 5
جـوز الي مـنهم   الهيئات والمؤسسات االخرى ترشيح انفسهم اال اذا استقالوا من مناصبهم والي

العودة الى منصبه اال اذا اعيد انتخابه بعد انتهاء الفترة التي كان قد استقال خاللها وفقا الحكـام  
  قانون االنتخاب الخاص بتلك المجالس او الهيئات  

يستثنى مما سبق من يشغل منصب الرئيس ويتقدم بالترشح لمنصب الرئيس لفترة جديدة وكذلك -
  ي عن الفترة السابقة لالنتخابات اعضاء المجلس التشريع

والمحافظين ومن في حكمهـم  والشرطة  اليجوز للقضاة وضياط االجهزة االمنية والعسكرية  -
  الذين لم يفوزوا باالنتخابات العودة الى وظائفهم .
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  لمصادر والمراجع:ا 6-7

  

  11القران الكريم ،سورة المجادلة، اية رقم  6-7-1
  

  ربیة :الكتب الع6-7-2

هرمية،غي واخرون ،معجم علم السياسة والمؤسسات السياسية،ترجمة هيـثم اللمـع المؤسسـة      1
  .240ص-239،ص2005للدراسات والتوزيع والنشر،بيروت،

  ٤٣٩ ص٢٠٠١القاهرة.المكتبة األكاديمية.، "أدارة التسويق"، محمود صادق،بازرعة  2

  ص1999،246ق ، یوتسلت ااتیجیراسترون ، اخر وآبشیق : لعالا  3

  2006الصميدعي ،محمود ،وبشير العالق ،مبادئ التسويق ،  4

  2002الصميدعي ،محمود وبشير العالق ،اساسيات التسويق الشامل والمتكامل ،  5

  2000الصميدعي ،محمود ،مداخل التسويق المتقدم ،  6

   2003ابو قحف ، عبد السالم،مبادئ التسويق الدولي ،  7

  2001د الغفورعبد السالم،مبادئ التسويق ،الشرمان ,زياد، وعب  8

 ٢٩٢ر. ـــد للنشـــان. دار الحامـــعم، االتصاالت التسويقية والترويج، ثامر، البكري  9
  ،152، ص ٢٠٠٦ص.

التسويق " أسس و مفاهيم معاصرة ". عمان: دار اليازوري العلمية للنشر ،ثامر،البكري  10
  )9،ص 2006، والتوزيع

   2001استراتيجيات التسويق في القرن الحادي والعشرين ،حسن،امين عبد العزيز،  11

ـ "مبادئ التسويق الحديث ب، يسري  ،واخـرون   عزام  12 عمان . الطبعة ، ين النظرية والتطبيق"ـ
  ٢٠٠٨ى ..ـاألول
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ـ ثالثلاة ــعبطلق، ایوســتلال ــوصــف، ائــق، رایفوت، يجاــن، الــعم  13 ، ةــ
  2003ردن،.الر، اشــنل للــئدار وا

عة بطل، اع یوزتلر وانشة للكربل، دار اة حیاسیلت اامدخلق ایوتسرون ، خروان وآمة : حمو ربا  14
  )38، ص : ( 2001ردن ، الا –ن امع، لى والا

ــة  التطبيقات"  –االستراتيجيات  -"أدارة التسويق المفاهيم ، احمد ، جبر  15 ــورة :المكتب ، المنص
  230.٢٠٠٧العصرية للنشر والتوزيع .ص

مبادئ التسويق. عمان: دار الثقافة للنشر و التوزيع و الدار العلمية للنشر ، محمد صالح، المؤذن  16
  429. ص2002، و التوزيع

  2004، مبادئ التسويق. اإلسكندرية: الدار الجامعية، نبيلة، محمد و عباس، الصحن  17

جامعة النجاح ، ث العلميعمادة البح،نابلس ، مفاهيمي"ل مدخ، "مبادئ التسويق، عبد اهللا،سماره  18
  300.ص٢٠٠٥الوطنية. الطبعة األولى 

ضمرة ،دعاء مسعود ،إدارة التسويق ،الطبعة االولى ،دار صفاء للطباعةوالنشر والتوزيع،عمان   19
  2006االردن،

  م ٢٠٠٦، 1،االسس العلمية للتسويق الحديث:مدخل شامل ،صالصميدعي وآخرون   20

  28ص 2005وجمال الدين مرسي :التسويق المعاصر ،ادريس ،ثابت عبد الرحمن ،  21

-2005-، (االنتخابات الفلسطينية الثانية "الرئاسية والتشريعية والحكم المحلي وحرب، الشقاقي  22
  )13،2007ص ) المركزالفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، 2006

  22ص ، 2010، ،اإلنتخاباتل سمير: البيئة السياسية في فترة ما قب، عوض  23

ريس،دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ،ترجمة جـورج سـعد ،بيـروت    وم  24
  113،160،1990،ص 1990:المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  

  2002، للنشرل تسويق الخدمات. عمان: دار وائ، هاني محمد، الضمور  25
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