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Abstract: 

 

Study problem: 

 

The problem of this research can be determined by this main question: What is the use of social 

networks in the political marketing of political personality in Egypt? 

 

Objectives: 

 

The study seeks to identify the reality of the use of social networks in the political marketing of 

the political figure in Egypt, by using the analytical survey method to analyze a sample represented 

by the two pages of the Egyptian presidential candidates 2018, by searching for the form and type 

of interaction of the Facebook audience towards the materials published on the pages of the two 

presidential candidates And knowing the values contained in the publications, and knowing the 

most important political marketing methods. 

Research Type and Methodology: 

Research belongs to descriptive research, and has been based on the analytical survey 

methodology. 

Results: 

  The study concluded that the diplomatic tactic is the most used method, and that marketing 

purposes followed the explanation and interpretation, and the results also showed that the most 

important values covered by the publications on my presidential candidates' pages were in the 

interest of the public interest, and the most important forms of public interaction with those 

publications were In the interest of the appeals category. 
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 امللخص:
 مشكلة الدراسة:

 : ما واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعيميكن حتديد إشكالية هذا البحث من خالل التساؤل الرئيسي هذا
 ىف التسويق السياسي للشخصية السياسية ىف مصر؟   

 األهداف:
اسي للشخصية يتسعي الدراسة إيل التعرف علي واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي ىف التسويق الس

السياسية ىف مصر، من خالل استخدام منهج املسح التحليلي لتحليل عينة متمثلة ىف صفحيت مرشحو الرائسة املصرية 
، وذلك ابلبحث عن شكل ونوع تفاعل مجهور الفيس بوك إزاء املواد املنشورة علي صفحيت مرشحو الرائسة، 2018

 ف علي أهم أساليب التسويق السياسي.ومعرفة القيم املتضمنة ىف املنشورات، والوقو 

 نوع ومنهج البحث:
 البحث ينتمي إيل البحوث الوصفية، وقد اعتمد علي منهج املسح التحليلي.

 النتائج:
توصلت الدراسة إيل أن أسلوب تكتيك الدبلوماسية هو األسلوب األكثر استخداماً، وأن أغراض التسويق  

و الرائسة  ائج أيضًا أن أهم القيم اليت تناولتها املنشورات علي صفحىت مرشحكانت تتبع الشرح والتفسري، وأبرزت النت
كانت تصب ىف مصلحة إيثار املصلحة العامة، وكانت أهم أشكال تفاعل اجلمهور مع تلك املنشورات يصب ىف 

 مصلحة فئة املناشدات.

 سياسية. التسويق السياسي، شبكات التواصل االجتماعي،الشخصية ال الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة:

تلعب وسائل اإلعالم ىف احلياة السياسية دوراً كبرياً، حيث تقوم أثناء احلمالت اإلنتخابية ومن خالل التسويق 
السياسي بدور وكيل املرشحني الذي يعمل علي تقدمي املرشح يف صورة معينة، وإبراز كافة إجيابياته والرتويج له هبدف 

هم، كما أهنا تقوم مبحاوالت إقناع اجلماهري بتعديل مواقفهم من خالل عرض الربامج إقناع الناخبني وكسب أتييد
االنتخابية ملختلف املرشحني، وهو ما يؤكد علي ما أتخذه عملية االتصال من أبعاد قوية ىف حماولتها التأثري علي مواقف 

 وآراء اجلمهور.
ط، السياسي، فهو ليس جمرد نشاط تسويقي فق فالتسويق السياسي هو أحد االجتاهات اهلامة لدراسة العمل

وال هو نشاط سياسي أو اسرتاتيجي أو سلوكي، بل هو خليط بني هذه العلوم واملعارف، لكونه نشاطاً تسويقياً يستخدم 
التقنيات احلديثة ىف التأثري علي سلوك الناس، وكذلك نشاط سياسي ألنه يدرس الكيفية اليت ميكن ألي حزب سياسي، 

ح سياسي، أن ميارس جزءًا مهمًا من العمل السياسي، وهو نشاط اسرتاتيجي ألنه يعتمد علي صياغة أو مرش
االسرتاتيجيات مبا تتضمن من سياسات وبرامج خمتلفة لألنشطة التسويقية السياسية، كما أنه نشاط سلوكي حيث يهتم 

 .  ( Gecer, 2018, 130مبعرفة حاجات وتطلعات ومهوم كل فئات اجملتمع )

 مشكلة البحث:
أدي ظهور شبكات التواصل االجتماعي والتطور املستمر لتقنياهتا، إيل تشجيع فئات كبرية للدخول إيل تلك 
املنصات لتحقيق التواصل واالتصال، وبعد حدوث عملية التطور والتداخل والتزاوج املفاهيمي بني السياسة والتسويق، 

م، عن تهجه القادة السياسيون لتقدمي أنفسهم، ونشر أيديولوجياهتم وبراجمهنتج التسويق السياسي، وهو مفهموماً قد ان
طريق توظيف أساليب التسويق احلديثة اليت أاتحتها هلم القدرات واإلمكانيات الضخمة هلذه الشبكات، من خالل 

ك ميكن حتديد إشكالية لتوظيف استماالت متعددة وأساليب إقناع متنوعة، ىف حماولة حلشد الرأي العام والتأثري فيه. بذ
: ما واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي ىف التسويق السياسي هذا البحث من خالل التساؤل الرئيسي هذا

 للشخصية السياسية ىف مصر؟   

 تساؤالت البحث:
س ، الرئي2018ما شكل تفاعل مجهور الفيس بوك إزاء املواد املنشورة علي صفحيت مرشحو الرائسة املصرية  -1

 عبدالفتاح السيسي واملهندس موسي مصطفي موسي؟
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 ؟2018ما القيم املتضمنة ىف منشورات صفحيت مرشحو الرائسة املصرية  -2
 ؟ 2018ما أغراض التسويق ىف صفحيت مرشحو الرائسة املصرية  -3
 ؟ 2018ما أهم أساليب التسويق السياسي اليت ركزت عليها صفحيت مرشحو الرائسة املصرية  -4

 
 :أمهية البحث

ترجع أمهية البحث إيل أمهية العالقة بني االتصال والسياسة، اليت تصل إيل درجة عدم القدرة علي عزل العملية  -1
 السياسية عن العمليات اإلتصالية املختلفة.

 معرفة جوانب صناعة التسويق السياسي إجياابً وسلباً. -2
 ة من مضامني هذه الصناعة أيمل البحث ىف جانبه التحليلي أن تتمكن القوي السياسية االستفاد -3

 اجلديدة ىف املمارسة السياسية.
 أهداف البحث:

، 2018البحث عن شكل تفاعل مجهور الفيس بوك إزاء املواد املنشورة علي صفحيت مرشحو الرائسة املصرية  -1
 الرئيس عبدالفتاح السيسي واملهندس موسي مصطفي موسي.

 .2018شحو الرائسة املصرية التقصي عن القيم املتضمنة ىف منشورات صفحيت مر  -2
 .2018البحث عن أغراض التسويق ىف صفحيت مرشحو الرائسة املصرية  -3
 .2018الوقوف علي أهم أساليب التسويق السياسي اليت ركزت عليها صفحيت مرشحو الرائسة املصرية  -4

 نوع ومنهج البحث:
 .البحث ينتمي إيل البحوث الوصفية، وقد اعتمد علي منهج املسح التحليلي

 عينة البحث:
، علي شبكات التواصل االجتماعي ) 2018تكونت عينة البحث من صفحيت مرشحو الرائسة املصرية لعام 

 م.2018فيس بوك (، خالل الفرتة الزمنية لالنتخاابت الرائسية جلمهورية مصر العربية عام 

 أدوات مجع البياانت:
 بياانت الدراسة.اعتمدت الباحثة علي أسلوب حتليل املضمون، وذلك جلمع 
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 الدراسات السابقة:
وجدت الباحثة جمموعة من الدراسات ذات الصلة مبتغريات البحث، مثل دراسة 

(Zaml,Murad,2019 اليت سعت إيل الوقوف علي توظيف منصة التواصل االجتماعي ىف احلملة االنتخابية )
اته عرب تويرت، واستخدمت الدراسة املنهج ، من املرشح اجلمهوري ترامب، وحتليل تغريد2016للرائسة األمريكية 

التحليلي، وتوصلت إيل أن املرشح ترامب استطاع أن جيعل من تويرت انفذة التواصل الرئيسة مع الرأي العام األمريكي، 
( دور الوسائل االتصالية احلديثة ىف محالت التسويق السياسي من خالل AlGuhary,2018فيما تناولت دراسة )

، وقد استعانت الباحثة ابملنهج التحليلي، فقامت بتحليل 2012محلة أوابما االنتخابية للرائسة األمريكية التطبيق علي 
مضمون موقعي الفيسبوك وتويرت، وقد توصلت الدراسة إيل أمهية وسائل اإلتصال احلديثة داخل التسويق السياسي، كما 

االنتخابية علي مواقع االعالم االجتماعي ىف (، إيل التعرض للحمالت  Enli, 2017, 50-61هدفت دراسة ) 
ابلتطبيق علي موقع تويرت، ابإلضافة إيل حتليل اسرتاتيجيات تويرت للمرشحة  2016انتخاابت الرائسة األمريكية عام 

الدميقراطية هيالري كلينتون واملرشح اجلمهوري ترامب، وكشفت النتائج ان محلة كلينتون اتسمت اسرتاتيجيتها ابلطابع 
االحرتايف ابملقارنة أبسلوب محلة ترامب الذي ابتعد عن االحرتافية واعتمد إيل درجة كبرية علي التلقائية والعفوية، 

(، من دراسة دور التقنيات التكنولوجية احلديثة ىف صناعة الصورة السياسية al'nzy,2016,35وانطلقت دراسة )
نتائج ويج هلم، وقد وظف الباحث املنهج الوصفي، وأوضحت الللمرشحني، والوقوف علي آليات العمل العصرية ىف الرت 

أمهية صناعة الصور السياسية للمرشحني ىف احلمالت االنتخابية، كما رصدت الدراسة دور خرباء العالقات العامة ىف 
يق ( إيل معرفة دور محالت التسو alsharqawy,2016تسويق املرشحني أثناء احلمالت اإلنتخابية، وهدفت دراسة )

السياسي ىف تشكيل الصورة الذهنية ملرشحي انتخاابت األحزاب السياسية وانعكاسها علي اجتاهات الشباب، وقد 
استخدم الباحث منهج املسح اإلعالمي، واستخدمت استمارة حتليل حمتوي، واستمارة استبيان، وقد توصلت إيل أمهية 

، بينما %23.06تلت شبكة اإلنرتنت املرتبة األويل بنسبة استخدام شبكة اإلنرتنت ىف احلمالت االنتخابية، حيث اح
(، إعالم   Martin, 2015, 26-42. وتناولت دراسة )%1.8جاءت الصحف احلزبية ىف املرتبة األخرية بنسبة 

كز علي ر املوابيل واملشاركة السياسية عرب مدخل املواد اإللكرتونية، حيث ختترب الدراسة نظرية املوارد اإللكرتونية، اليت ت
دور إعالم املوابيل ىف املشاركة السياسية من خالل مسح عينة عشوائية من األمريكيني خالل انتخاابت الرائسة األمريكية 

، وكشفت النتائج أن الشباب األفضل تعليمًا كانوا أكثر اهتمامًا ابلشأن السياسي، وارتبط استخدام العينة 2012
 نت ابالهتمام ابلشأن السياسي واملشاركة السياسية. للهواتف احملمولة والدخول علي اإلنرت 
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وخنلص مما تقدم أن بعض الدراسات السابقة تناولت أمهية املواقع اإللكرتونية للمرشحني واحلمالت كمصادر 
لألخبار السياسية، وأتثريها علي السلوك االنتخايب لألفراد، فضاًل عن أمهيتها ىف حتسني صورة املرشح لدي اجلمهور،  

ما ركزت البعض علي مراحل تطور احلمالت االنتخابية علي شبكة اإلنرتنت. بينما يتميز البحث احلايل ىف تناوله ك
للعالقة بني تطور شبكة اإلنرتنت واملنصات االلكرتونية، ومدي تطور اسرتاتيجيات تسويق الشخصيات السياسية، 

لكرتو،ي، حيث تغريات التكنولوجية ىف بيئة اإلعالم االومدي تطور وسائل تسويق الشخصيات السياسية تبعاً لتطور امل
تناول البحث صفحات املرشحني النتخاابت الرائسة املصرية علي مواقع التواصل االجتماعي ) فيس بوك (، عن طريق 

 حتليل أساليب التسويق، وبيان اجتاهاهتم وسبل العرض والتقدمي.
 
 
 

 مفاهيم البحث:

: "مواقع تتيح فرصة االتصال بني األفراد بشكل واسع، والتقارب بني اعيمفهوم شبكات التواصل االجتم -
األنشطة املختلفة اليت ميارسوهنا، واملتمثلة يف رسائل الربيد اإللكرتو،ي والرسائل العامة وإنشاء املواقع وألبومات 

 (.  Livingstone, 2008, 394الصور أو الفيديو وغريها " )
 " ذلك النشاط أو جمموعة األنشطة التيىتستهدف تعظيم وتنظيم عدد املؤيدين: هو مفهوم التسويق السياسي -

 (. Henneberg, 2008, 86ملشح سياسي أو حلزب معني " ) 
 نظرية اجملال العام: -1

عرف هابرماس اجملال العام أبنه جمتمع افرتاضي ليس من الضروري التواجد ىف مكان معروف أو مميز، فهو مكون 
راد هلم مسات مشرتكة جمتمعني مع بعضهم كجمهور، ويقومون بوضع وحتديد احتياجات اجملتمع مع من جمموعة من األف

الدولة، فهو يربز اآلراء واإلجتاهات من خالل السلوكيات واحلوار، واليت تسعي للتأكيد علي الشؤون العامة للدولة. 
(Simon,2011,43)   

 اك مناقشة نقدية عقالنية بني املواطنني حول الصاحل العام، مماإن اهلدف الرئيسي من اجملال العام هو أن تكون هن
يؤدي إيل صياغة مسار العمل الذي من شأنه خدمة مصلحة اجلمهور، وقد اعتربت وسائل اإلعالم اإللكرتونية إحدي 

احلكومات. وذلك  لالركائز اهلامة ىف اجملال العام الفعال وال سيما ىف تركيزها علي نشر األخبار والتحليل النقدي ألعما
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بفضل ما يقدمه اإلنرتنت من إمكانيات جديدة مقارنة بوسائل اإلعالم التقليدية، وهو ما ميثل مدخاًل هامًا ملزيد من 
 (Al'nzy,2016,311احلرايت السياسية األساسية )

اجتة عن ضخامة نكما أنه يعمل علي تقدمي أطر جديدة لتفعيل الدميقراطية، وختطي حواجز تطبيق الدميقراطية، ال  
(.   Shirky, 2011, 8عدد املواطنني، وتشابك وتعقيد الرتكيبة االجتماعية واالقتصادية يف اجملتمعات املعاصرة  )

كما أنه مكن من ظهور آليات جديدة تعزز املشاركة السياسية كالربيد االلكرتو،ي، واملدوانت، ومواقع التواصل 
ئل اإلعالم احلديثة من خلق دميقراطية الوصول املباشر، كل هذه التطورات االجتماعي،...احل، بذلك فقد متكنت وسا

أسهمت ىف دعم االتصال احلاسم بني املرشح واجلماهري، ومكنت كافة األفراد من القدرة علي االتصال من خالهلا.     
(Muhamad,2009,3) 

 
 (:Felipe & Alexandre, 2017,832)وتقوم نظرية اجملال العام علي فرضني رئيسيني مها 

عدم انفصال الفرد عن اجلماعة، فذلك الفرد ىف اجملال العام غري منفصل عن اجلماعة اليت يستطيع االندماج  -
 معها عرب شبكة االنرتنت، فالفرد العقال،ي املستقل هو أصل فكرة اجملال العام.

جزئة، وأحياانً تميز بقدر من التتشتت اخلطاب، فاخلطاب أقدم علي تغيري ساحات النقاش عرب اجملال العام، وي -
التشتت، وميكن أن يعتمد علي أطروحات ومقوالت ال ترتبط ببعضها لتعرب بشكل واضح عن فكر ما بعد 

 احلداثة.
وتستفيد الدراسة احلالية من نظرية اجملال العام ىف التعرف علي دور مواقع التواصل االجتماعي كمجال للحوار حول 

، وإاتحة الفرصة للجمهور للتعبري عن آرائهم حبرية، وتبادل املعلومات واألفكار، 2018صرية االنتخاابت الرائسية امل
ومعرفة دوره ىف حفزهم للمشاركة ىف العملية االنتخابية، وذلك نظراً للدور الذي ميكن أن تلعبه مواقع التواصل االجتماعي 

 ىف خلق جمال عام بني جمموعات األصدقاء. 

 التسويق السياسي: -2
عد ستانلي كيلي هو أول من استخدم مصطلح التسويق السياسي ىف دراسته حول زايدة أتثري املتخصصني ىف ي  

فن االقناع ىف جمال السياسة، ووفقًا لكيلي فإن التسويق السياسي يعين االقناع أو القدرة علي االقناع، وقد استخدم 
 Abuلنشاط كان واحد وهو االقناع. )التسويق السياسي ىف البداية كمرادف للدعاية، فاهلدف من ا

'amud,2007,33 إن التسويق السياسي يتضمن تقييمًا وإعادًة لتصميم السياسات واالنتخاابت االسرتاتيجية .)
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ىف ضوء الدراسات املتعلقة ابهتمامات الناخبني، خاصة أن احلمالت االنتخابية مل تعد تقتصر علي قنوات االتصاالت 
هنا مل تعد تعين جمرد تصميم وطباعة رسالة علي امللصقات دون مراعاة ملعاجلة علمية حمكمة السياسية فحسب، كما أ

ومنهجية وخمططة انطالقًا من أن عملية التسويق جيب النظر إليها علي أهنا عملية كلية تبدأ من دراسة السوق مروراً 
فالتسويق السياسي  لعملية استهداف الناخبني، إبجراء االختبارات التجريبية للمنتج السياسي املعروض للناخبني وصوالً 

هنا يشري إيل كيفية إيصال اخلطاب السياسي واألفكار إيل الناخبني من خالل القادة السياسيني والتنظيمات السياسية، 
 (Al'nzy 2016,315,316وعادة ما ينشط التسويق السياسي أثناء احلمالت االنتخابية. )

 مفهوم التسويق السياسي:
( أن التسويق السياسي هو " عملية خمططة ومنظمة تعتمد علي أسس وآليات التسويق isa,219,51') تري

لرتويج منتج سياسي معني، وذلك بعد إجراء تقييم شامل هلذا املنتج ىف السوق السياسية، وتعديله ليتوافق مع متطلبات 
 ت إعالمية خمططة تعتمد ابألساس عليالسوق ورغبات املستهلك السياسي، ذلك من خالل استخدام اسرتاتيجيا

وسائل االتصال اجلماهريي وغريها من وسائل االتصال احلديثة من أجل ترويج هذا املنتج، وذلك بغرض خلق رؤية 
 إدراكية معينة لدي املواطنني املستهدفني خبصوص هذا املنتج، مبا حيقق التأييد واملساندة، أو املعارضة والرفض "  

يدة " جمموعة األنشطة املخططة واإلسرتاتيجيات قصرية املدي وبع التسويق السياسي علي أنه وهناك من ي عرف
املدي، اليت هتدف إيل نشر املفاهيم السياسية للناخبني، من خالل غرس املعقدات والتوجهات والسلوك السياسي، 

 (. Ediraras ,2013,586) . والذي عادة ما يكون متوقعاً "
 ياسي:عناصر التسويق الس

 (.Khalflawy 2018,281تعتمد عملية التسويق السياسي علي عدد من العناصر هي: )

 الناخبني. يف التأثري إبمكاهنا اليت واألطراف الناخبة اهليئة يعين الذي السياسي السوق -
 شكل يف السياسي املنتج يكون وقد األفراد، وحىت اجلماعات، و املؤسسات خمرجات يعين السياسي املنتج -

 .لألحزاب سياسية أو برامج رشحنيم
 الضغط. مجاعات، والكتل السياسية و السياسية األحزاب -
 االلكرتونية. أو املطبوعة املختلفة بقنواته اجلماهريي االتصال -

 شبكات التواصل االجتماعي: -3



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) pg:19-39 -Vo: 4, No: 2, 2020 

 
 28 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

اجملتمعات  لقد أصبح اإلعالم االلكرتو،ي يشكل عصب احلياة يف واقعنا املعاصر، وخصوصاً بعد انتشاره الواسع يف
احلديثة، وال سيما مواقع التواصل االجتماعي، اليت أصبحت من الظواهر املميزة للدولة العصرية، ويقاس تقدم الدولة 
بنصيب الفرد فيها من هذه املواقع، شأهنا يف ذلك شأن معدل الدخل الفردي ومستوى الصحة والتعليم واإلنفاق على 

م. ماعي تعكس آراء األفراد وتنقل خرباهتم وتساهم يف تشكيل اجتاهاهتم وميوهلالبحث العلمي، فمواقع التواصل االجت
('bd ALhamid,2009,268 .) 

لذلك انتشرت مواقع التواصل االجتماعي انتشارا كثيفًا بني أوساط الشباب يف خمتلف أحناء العامل، وأصبحت 
توعية األفكار واملعلومات اليت تساعد على ال تقوم بدور جوهري يف اجملتمع، حيث أن هذه املواقع تقدم العديد من

والتثقيف، حيث ت عد مواقع التواصل االجتماعي من عوامل اإلدراك املعريف للشباب ألهنا تقوم بتقدمي املعلومات وتوجيهها 
ابلطريقة اليت ترغب فيها، كما أهنا تلعب دور ابرز يف تشكيل الوعي السياسي ورفع منسوبه لدى الناس. 

(M'aly,2008,52 .) 

 

 األدوار السياسية لشبكات التواصل االجتماعي:
 االجتماعية الشبكات توظيف ألمهية والناشطني السياسيني الباحثني تزايد إدراك بوك الفيس شبكة انتشار مع

جوة املر  األهداف لتحقيق استخدامها ميكن اليت اإلمكانيات تعاظم مع الرأي العام، خاصة وتعبئة السياسية احلياة يف
 االجتماعي، التواصل أصبحت شبكات فقد. املختلفة املصاحل ومجاعات واملنظمات للجماعات واألحزاب السياسية

 دور وتدعيم لدى املواطنني، السياسي الوعي ونشر للمعلومات احلاكمة النظم احتكار من للحد املخرج الرئيسي
 ابلشئون اهتمامه وزايدة اجلمهور وتوعية السياسية لثقافةلنشر ا كوسيلة استخدامها اىل ابإلضافة السياسية، املعارضة

 Alsayd Bikhit)السياسية  للتنمية أوىل كخطوة لألفراد النشطة من املشاركة يزيد مبا السياسية،
Muhamad,2013,31،) ىف حماولة التقسيم شديد مجهور إىل الوصول على تلك الشبكات قدرة إىل إضافة ،

 (  Hong & Nadler, 2012, 460سبة وموجهة له. )للتأثري فيه مبضامني منا
 واليت تعطي بوك، الفيس على شبكة صفحات هلم تكون أن األخرية السنوات يف الرائسةوقد حرص مرشحو 

 السياسية األنشطة دعم هبدف وذلكومتابعتها والتفاعل معها، ابلصفحة،  لإلعجاب بوك الفيس ملستخدمى الفرصة
  Attia وأنشطتهم. ) أخبارهم لنشر ووسيلة السياسي، وفكرهم واجتاهاهتم لعرض آرائهم هلم اً منرب  تكون أو هبم اخلاصة

2011, 371 ) 
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 ( Robins, 2008, 5-6ومن أهم املزااي اليت حتققها مواقع التواصل االجتماعي لألفراد، هي) 
طاقات بدور ب : حيث قامت ىف هذا السياق مواقع التواصل االجتماعيالتعريف ابلناخب أو ابحلزب  -1

 التعارف، حيث تقدم نبذة عن السرية الذاتية للمرشح.
: قدمت مواقع التواصل االجتماعي اخلطاب السياسي اإللكرتو،ي، حيث مت طرح برامج األحزاب طرح الربامج  -2

 أو األفراد، وفتح ابب املناقشة حوهلا.
، وكذلك اور بني املرشحني والناخبني: مواقع التواصل االجتماعي قدمت إمكانية التحالتفاعل مع الناخبني -3

 التفاعل بني املؤيدين واملعارضني.
 

 وظائف شبكات التواصل االجتماعي ىف إدارة احلمالت التسويقية:
 الوظيفة اإلخبارية: -1

شبكة اإلنرتنت مصدر خصب للمعلومات واألخبار السياسية، ووسيلة مؤثرة بدرجة كبرية علي نتائج استطالعات 
 (Verser  & Wicks, 2006, 179-181مالت االنتخابية.  )الرأي خالل احل

 الوظيفة االتصالية: -2
توفر منصات التواصل االجتماعي احلوار بني املرشح والناخب، فلم يعد الناخب متلقياً سلبياً للرسائل االنتخابية، 

 (.Alraf'y, 'iwes,2018,1542بل أصبح منتج وانشر ومشارك للمحتوي السياسي)

 وظيفة احلشد والتعبئة: -3
تلجأ احلمالت االنتخابية إيل منصات التواصل االجتماعي حلشد وتعبئة الناخبني من أجل دعم املرشح. 

(Zamel,Murad,2019,160 ) 

 احلفاظ علي جسور الثقة بني املرشح والناخبني: -4
 والناخبني ومحلته املرشح بني تفاعلال وأييت والناخبني، املرشح بني الثقة جسور مبد االجتماعي التواصل وسائل تقوم

 (Alraf'y,'iwes,2018,1542) بينهما. الثقة جسور من تعزز اليت العوامل مقدمة يف

 توظيف مواقع التواصل االجتماعي ىف احلمالت املضادة: -5
 تستخدم مواقع التواصل االجتماعي ىف شن احلمالت املضادة علي املرشح املنافس، وذلك من خالل الرتكيز علي

 ( Verser  & Wicks 2006, 181أخطائه وإخفاقاته السياسية. ) 



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) pg:19-39 -Vo: 4, No: 2, 2020 

 
 30 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

 اثلثًا: نتائج الدراسة التحليلية:

 أشكال تفاعل اجلمهور: -1
 (1جدول رقم )

 أشكال تفاعل اجلمهور 
 الصفحة الشخصية       

 
 أشكال التفاعل

 اجملموع املهندس موسي الرئيس السيسي
 % ك % ك % ك

 85 224181 67.4 34361 89.3 189820 ةريياإلعجاابت والرموز التعب
 7.3 19269 15.8 8038 5.3 11231 التعليق بنصوص كتابية

 2 5151 5.5 2812 1.1 2339 التعليق علي تعليق سابق
 2.2 5690 2.9 1528 1.95 4162 رموز وأيقوانت

 2.1 5678 5.7 2889 1.3 2789 املشاركة
 0.2 453 0.2 112 0.16 341 هشتاج

 0.3 834 0.4 216 0.3 618 طرواب
 0.4 956 0.3 174 0.4 782 فيديو

 0.5 1291 1.7 889 0.19 402 نصوص مع الصور
 %100 263503 %100 51019 %100 212484 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق تفاعل اجلمهور ىف صفحات الفيس بوك اخلاصة مبرشحو الرائسة املصرية الرئيس السيسي 
بطرق وأشكال متعددة، وكانت )اإلعجاابت والرموز التعبريية( ىف املقدمة إذ بلغ عدد تكراراها واملهندس موسي 

، بينما %89.3، فقد جاءت ىف صفحة الرئيس السيسي بنسبة بلغت %85( ىف كال الصفحتني وبنسبة 224181)
ية( عليق بنصوص كتاب، ويف املرتبة الثانية ظهرت فئة )الت%67.4جاءت ىف صفحة املهندس موسي بنسبة بلغت 

، أما ىف املرتبة الثالثة فحلت فئة )الرموز واإليقوانت( بتكرارات %7.3(، وبنسبة بلغت 19269بتكرارات بلغت )
( وبنسبة 5678، مث جاءت ىف املرتبة الرابعة فئة )املشاركة( بتكرارات بلغت )%2.2(، وبنسبة بلغت 5690بلغت )
( وبنسبة بلغت 5151تعليق سابق( ىف املرتبة اخلامسة بتكرارات بلغت )، وجاءت فئة )التعليق علي %2.1بلغت 

، %0.5( وبنسبة بلغت 1291، وبعدها جاءت فئة )نصوص مع الصور( ىف املرتبة السادسة بتكرارات بلغت )2%
حلت فئة ، ويف املرتبة الثامنة %0.4(، وبنسبة بلغت 956ويف املرتبة السابعة جاءت فئة )الفيديو( بتكرارات بلغت )
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، مث جاء ىف املرتبة التاسعة فئة )اهلشتاج(، حيث جاءت %0.3( وبنسبة بلغت 834)الروابط( بتكرارات بلغت )
 ىف كال الصفحتني. %0.2( وبنسبة بلغت 453بتكرارات بلغت )

 نوع تفاعل اجلمهور: -2
 (2جدول رقم )

 نوع تفاعل اجلمهور 
 الصفحة الشخصية       

 
 نوع التفاعل

 اجملموع املهندس موسي  يسيالرئيس الس
 % ك % ك % ك

 23.9 12369 5.9 1113 34 11256 مناشدات
 21.8 11253 27.2 5042 18.8 6211 لوم

 19.8 10235 38.9 7216 9.1 3019 هتكم
 21.5 11090 6.1 1129 30.1 9961 شكر وإمتنان
 2 1025 1.9 344 2.1 681 شتم وسباب

 10.8 5595 19.8 3677 5.8 1918 آراء
 0.2 80 0.2 38 0.1 42 استغالل املوقع لإلعالن

 100 51647 100 18559 100 33088 اجملموع
يتضح من اجلدول السابق أن نوع تفاعل اجلمهور علي صفحيت مرشحو الرائسة املصرية الرئيس السيسي واملهندس 

( 12369بة األويل بتكرارات بلغت )موسي جاءت ممثلة بتكرارات ونسب متنوعة، حيث جاءت )املناشدات( يف املرت
، %34( وبنسبة بلغت 11256، حيث جاءت ىف صفحة الرئيس السيسي بتكرارات بلغت )%23.9وبنسبة بلغت 

، مث أييت ىف املرتبة الثانية فئة %5.9( وبنسبة بلغت 1113بينما جاءت ىف صفحة املهندس موسي بتكرارات بلغت )
، ويف املرتبة الثالثة جاءت فئة )شكر وامتنان( بتكرارات %21.8بة بلغت (، وبنس11253)لوم( بتكرارات بلغت )

(، 10235، مث جاءت فئة )هتكم ( ىف املرتبة الرابعة بتكرارات بلغت )%21.5(، وبنسبة بلغت 11090بلغت )
، %10.8(، وبنسبة 5595، أما ىف املرتبة اخلامسة فقد جاءت فئة )آراء( بتكرارات بلغت )%19.8وبنسبة بلغت 

، أما ىف املرتبة السابعة %2(، وبنسبة بلغت 1025ويف املرتبة السادسة جاءت فئة )شتم وسباب( بتكرارات بلغت )
 .%0.2( وبنسبة بلغت 80واألخرية جاءت ) استغالل املوقع لإلعالن (، حيث جاء بتكرارات بلغت )
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 لفيس بوك:واملهندس موسي علي االقيم اليت مت تسويقها ىف منشورات مرشحو الرائسة الرئيس السيسي  -3
 (3جدول رقم )

 القيم اليت مت تسويقها 
 الصفحة الشخصية         
 

 القيم

 اجملموع املهندس موسي  الرئيس السيسي
 % ك % ك % ك

 20.6 97 29.5 56 14.5 41 األمن
 19.7 93 14.2 27 23.4 66 املواطنة

 10.6 50 5.8 11 13.8 39 السلم اجملتمعي
 26 123 16.8 32 32.3 91 املصلحة العامة إيثار

 7.4 35 7.4 14 7.4 21 التضحية ىف سبيل الوطن
 10.6 50 16.8 32 6.5 18 العدالة االجتماعية

 5.1 24 9.5 18 2.1 6 التسامح
 100 472 100 190 100 282 اجملموع

ن القيم، صرية قد تضمنت العديد ميتضح من اجلدول السابق أن املواد املنشورة علي صفحيت مرشحو الرائسة امل
، حيث مت بثها ىف %26( وبنسبة بلغت 123وكانت فئة )إيثار املصلحة العامة( ىف املرتبة األويل بتكرارات بلغت )

، بينما مت بثها ىف منشورات %32.3( وبنسبة بلغت 91منشورات صفحة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكرارات بلغت )
، مث جاء ىف املرتبة الثانية فئة %16.8( وبنسبة بلغت 32في موسي بتكرارات بلغت )صفحة املهندس موسي مصط

، كما جاءت فئة )املواطنة( ىف املرتبة الثالثة بتكرارات بلغت %20.6(، وبنسبة بلغت 97)األمن( بتكرارات بلغت )
ماعية (، عي (، وفئة ) العدالة االجت، أما ىف املرتبة الرابعة فقد جاء كال من فئة ) السلم اجملتم%19.7(، وبنسبة 93)

، ويف املرتبة اخلامسة جاءت فئة ) التضحية يف سبيل %10.6(، وبنسبة بلغت  50بتكرارات بلغت لكل منهما ) 
، وأخرياً ويف املرتبة السادسة جاءت قيم ) التسامح (، فقد %7.4(، وبنسبة بلغت  35الوطن (، بتكرارات بلغت ) 

 .%5.1(، وبنسبة بلغت  24 جاءت بتكرارات بلغت )
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 أغراض التسويق: -4
 (4جدول رقم )

 أغراض التسويق 

 الصفحة الشخصية                 
 

 أغراض التسويق

 اجملموع املهندس موسي  الرئيس السيسي
 % ك % ك % ك

الرتكيز علي األنشطة اليت يقوم هبا 
 املرشح

8 9.1 37 11.6 45 11.1 

 31.1 126 34.9 111 17.1 15 الشرح والتفسري
 26.8 109 20.8 66 48.9 43 اإلعالم

 4.9 20 5.4 17 3.4 3 الدعوة إيل احلوار واملصاحلة
 7.4 30 7.2 23 7.9 7 نقد وتقييم املرحلة واألوضاع

 6.4 26 7.2 23 3.4 3 تقدمي اخلدمات
 12.3 50 12.9 41 10.2 9 التثقيف
 100 406 100 318 100 88 اجملموع

من بياانت اجلدول السابق أن منشورات صفحيت مرشحو الرائسة الرئيس السيسي واملهندس موسي تستهدف يتضح 
(، وبنسبة بلغت 126حتقيق أغراض عدة، وقد جاءت فئة )الشرح والتفسري( ىف املرتبة األويل، وبلغت تكراراهتا )

، ويف املرتبة الثالثة %26.8، وبنسبة بلغت (109، ويف املرتبة الثانية جاءت فئة )اإلعالم( بتكرارات بلغت )31.1%
، أما ىف املرتبة الرابعة فقد جاءت فئة )الرتكيز %12.3(، وبنسبة بلغت 50جاءت فئة ) التثقيف ( بتكرارات بلغت )

، ويف املرتبة اخلامسة جاءت فئة %11.1(، وبنسبة بلغت 45علي األنشطة اليت يقوم هبا املرشح(، بتكرارات بلغت )
، ويف الفئة السادسة جاءت فئة )تقدمي اخلدمات( %7.4(، وبنسبة 30قييم املرحلة واألوضاع( بتكرارات بلغت ))نقد وت

، ويف املرتبة األخرية جاءت فئة )الدعوة إيل احلوار واملصاحلة(، فقد جاءت %6.4(، وبنسبة 26بتكرارات بلغت )
 .%4.9(، وبنسبة بلغت 20بتكرارات بلغت )
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 لسياسي املستخدمة:أساليب التسويق ا -5
 ( 5جدول رقم )

 أساليب التسويق السياسي املستخدمة

 الصفحة الشخصية                  

 

 األساليب 

 اجملموع املهندس موسي  الرئيس السيسي

 % ك % ك % ك

 10.5 41 7.9 27 26.4 14 التمكني

 2 8 2.4 8 0 0 تكتيك اهلجوم اجلانيب

 14.8 58 13.9 47 20.8 11 اهلجوم الشامل

 1.3 5 1.5 5 0 0 اهلجوم اجلزئي

 26.6 104 26.9 91 24.5 13 اهلجوم املباشر

 0.8 3 0.9 3 0 0 اهلجوم املضاد

 29.9 117 30.2 102 28.3 15 تكتيك الدبلوماسية

 2.3 9 2.7 9 0 0 اإلنسحاب التكتيكي

 11.8 46 13.6 46 0 0 الرتكيز علي احلاجة للتغيري

 100 391 100 338 100 53 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق أن أكثر أساليب التسويق السياسي املستخدمة ىف صفحيت مرشحو الرائسة املصرية كال 
من الرئيس السيسي واملهندس موسي كان أسلوب " تكتيك الدبلوماسية "، فقد جاء يف املرتبة األويل بتكرارات بلغت 

( وبنسبة 104ة الثانية جاء أسلوب )اهلجوم املباشر( بتكرارات بلغت )، ويف املرتب%29.9(، وبنسبة بلغت 117)
(، بونسبة بلغت 58، بينما جاء ىف املرتبة الثالثة أسلوب )اهلجوم الشامل(، بتكرارات بلغت )%26.6بلغت 
ة بلغت (، وبنسب46، بينما جاء ىف املرتبة الرابعة أسلوب )الرتكيز علي احلاجة للتغيري( بتكرارات بلغت )14.8%
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، أما ىف املرتبة %10.5(، وبنسبة 41، مث جاء أسلوب )التمكني( ىف املرتبة اخلامسة بتكرارات بلغت )11.8%
، مث جاء ىف املرتبة %2.3(، وبنسبة بلغت 9السادسة فقد جاء أسلوب )اإلنسحاب التكتيكي(، بتكرارات بلغت )

، ويف املرتبة الثامنة جاء أسلوب %2(، وبنسبة بلغت 8السابعة أسلوب )تكتيك اهلجوم اجلانيب(، بتكرارات بلغت )
، ويف املرتبة التاسعة واألخرية جاء أسلوب )اهلجوم %1.3(، وبنسبة بلغت 5)اهلجوم اجلزئي( بتكرارات بلغت )
 .%0.8( وبنسبة بلغت 3املضاد(، وقد جاء بتكرارات بلغت )

 اخلامتة:
اسي تغريات واسعة، فبعد أن كان املواطن ال يشهد سوي نظام سي شهدت البيئة السياسية ىف العامل العريب مؤخراً 

يسعي إيل وجود انتخاابت شكلية ال هتتم بصوت الناخب، ومن مث ال تسعي إلعداد محالت انتخابية جادة هتدف إيل 
كذلك أصبح و  التأثري ىف سلوكه، تعاظم دور املواطن الذي أصبح أكثر اهتماماً ومتابعة ملا حيدث علي الساحة السياسية،

أكثر وعياً ابلقضااي السياسية، بل وأصبح مشاركاً وفاعالً ىف كثري من األنشطة السياسية، وقد اتفقت مع هذه التغريات 
اليت شهدهتا البيئة السياسية العربية تغريات أكرب بكثري يف البيئة اإلعالمية، فقد شهدت وسائل اإلعالم اجلديد ومن 

 ماعي تنامياً كبرياً وملحوظاً، ىف الكيف والكم، مما زاد من أعداد مستخدميها بشكل كبري.أمهها مواقع التواصل االجت
ولذلك مل تعد احلمالت االنتخابية جمرد احتفاالت مجاهريية أو عرض الفتات، وإقامة التجمهرات البشرية، بل 

يها التخطيط األسس اليت يقوم علأصبحت علم له أساليبه وأسانيده وأخالقياته، والشك أن األمر حيتاج لفهم أفضل 
 العلمي للحمالت االنتخابية.

 النتائج:
سامهت مواقع التواصل االجتماعي ىف إعادة تعريف اجملال العام، حيث مل يعد اجملال العام حمصور ىف املنتدايت  -1

 أو املقاهي، بل انتقلت هذه الكياانت املادية إيل صيغة افرتاضية تطرح نفس القضااي.
واصل االجتماعي أعادت تشكيل املفهوم التسويقي ىف اجملتمعات املعاصرة مبا حتمله من خصائص مواقع الت -2

 االنتشار وسرعة الوصول والتفاعل وتعدد الوسائط وقلة التكلفة.
ابلرغم من األمهية لشبكات التواصل االجتماعي، وما وفرته من فرص للحمالت االنتخابية، إال أن هناك  -3

جهت للحمالت االنتخابية تتجسد ىف تركيزها علي النشر والتسويق السياسي للمرشح انتقادات كبرية قد و  
 دون التفاعل مع اجلمهور. 
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تستخدم وسائل التواصل االجتماعي لتوجيه رسائل سياسية لفئات معينة من املواطنني، وال سيما الشباب،  -4
 ابعتبارهم األكثر استخداماً لشبكات التواصل االجتماعي.

واد املنشورة العديد من القيم اليت حياول املرشحون تسويقها، وكانت قيمة إيثار املصلحة العامة ىف تضمنت امل -5
 املقدمة تلتها األمن، مث املواطنة فضاًل عن السلم اجملتمعي والعدالة االجتماعية.

 قدم املرشحون أفكارهم السياسية وبراجمهم ىف العديد من القوالب يف حماولة إلقناع اجلمهور. -6
تفاعل اجلمهور مع املضامني اإلعالمية املنشورة ىف صفحات مرشحي الرائسة املصرية عرب أشكال متعددة من  -7

أشكال التفاعل كاإلعجاب والرموز التعبريية والتعليقات، فضاًل عن املشاركة واستخدام امللصقات والصور 
شحني  ر ابلتفاعل علي صفحات املر ومقاطع الفيديو والروابط، وهذا يدلل علي مدي تفاعل واهتمام اجلمهو 

 كمجال للتعبري عن آرائهم واجتاهاهتم.
كانت النسبة األكرب من الناخبني ومراتدي صفحيت مرشحي الرائسة وخاصة صفحة الرئيس السيسي تتضمن  -8

مناشدات تتعلق بتحقيق بعض املطالب اهلامة، كما جلأ البعض منهم إيل أساليب التهكم وخاصة علي صفحة 
 موسي مصطفي موسي. املهندس

 التوصيات:
 هناك بعض التوصيات أمهها:

يستدعي التسويق السياسي عرب مواقع التواصل االجتماعي االعتماد علي سياسة الشفافية ىف التواصل مع  -1
 اجلمهور بصراحة مطلقة.

الية عن شبكات تجيب إثراء اجلهد العلمي واألكادميي ابجملتمع العريب. من خالل إجراء الكثري من الدراسات املت -2
 التواصل االجتماعي، وذلك لدورها وأمهيتها ىف عملية التسويق احلديث.

 دراسة العالقة بني عناصر التسويق السياسي واملشاركة السياسية للشباب اجلامعي. -3
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