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The Role of Political Marketing in Concise The Situation of the Public 

Opinion –Field Study                                            

  72/4/7002تاريخ المناقشة: في تمام الساعة التاسعة صباحا من يوم االربعاء 
 ملخص بالرسالة:

 
يعددد التسددويق السياسددي احددد االسدداليف الحديوددة فددي التسددويق فخددو يتعامدد  مدد  االشددخاص         

دمات واسدتعمالخا بداكاء فدي تح يدق السياسدة واالحداث السياسية  بدال مدن التعامد  مد  السدل  والخد
المطلوبدة خاصدة اننددا نعديع فددي عصدر السياسددة فخدو يخددف الدد  تسدمية الرمددوز السياسدية   زيددادة 
المساعدات المالية وبناء برندامج سياسدي باسدتخدام عناصدر المدزيج التسدوي ي للوصدو  الد   ددف 

تدد  مكانددة واسددعة فددي الددديم راطيات محدددد مسددب ا تو يتددا لتطلعددات الددراي العددام   الدداي اصددب  يح
المعاصرة خاصة في توجيه ن م الحكم وارشاد ساستخا نحو التصرف بشك  معين واتخاا ال رارات 

 التي تالئم ال اعدة الجما يرية العريضة .
جاءت مشكلة الدراسة نتيجة ابتعاد العراق عن مو   دا  الممارسدات بعدد ان عداع فتدرة مدن التتدرد 

ي عدم دخو  السياسيين ال  ميدان المنافسة السياسية وبالنتيجدة عددم ادراا ا ميدة بالسلطة وبالتال
التسويق السياسي في كسف تاييد الراي العام اسوة بالتجارف الناجحة التي افرز ا التطبيدق العملدي 

 لخاا الجانف في البلدان المت دمة .
معرفدددة الجمخدددور للمرشددد   يعدددد  ددداا البحدددث االو  مدددن نوعددده فدددي العدددراق فخدددو يتعدددر  الددد  كيتيدددة

السياسددي وكيتيددة التدداوير فددي اكبددر عدددد ممكددن مددن الددراي العددام فددي اقدد  وقددت خدمددة لجخددة معينددة 
 وباستخدام اساليف التسويق السياسي .

و ددي : لعناصدر مددزيج التسددويق السياسددي دور فددي  فرضيي ا اسيسيي الداا اسددتندت  ددا  الدراسددة الد  
  دف معين . تغيير مواقف الراي العام وتوجيخخا نحو

ال  ت ديم بع  االفكار واالراء التسوي ية الخاصدة بالتسدويق السياسدي التدي يسدتند  تهدف الدراسا
اليخا المرش  في االنتخابات ومعرفة العوام  والمتغيرات التي تؤور في تشكي  الراي العدام العراقدي 

 . 



ع للددراي العددام موجدده الدد  وسددعيا وراء تح يددق ا ددداف الدراسددة اسددتخدم فددي الجانددف العملددي اسددتطال
عيندة فددي المجتمدد  امدا فددي الجانددف الن ددري ف دد تددم االعتمدداد علدد  مجموعدة مددن المصددادر العربيددة 

 واالجنبية والم االت وما نشر عل  شبكة االنترنيت .

الجاندددف الن دددري  الفصيييال ا  الوعلددد   ددداا االسدددام تدددم ت سددديم الدراسدددة الددد  ودددالث فصدددو  تنددداو  
دخو  سري  للتعريف بمعن  التسويق  المبحث ا  الللدراسة واحتوى عل  اربعة مباحث   تضمن 

والسياسددة للدددخو  الدد  المبحددث الودداني و ددو التسددويق السياسددي فخددو لدديم مجددرد نشدداط تسددوي ي او 
ات مجدددرد نشددداط سياسدددي لكنددده امتدددزاا بدددين  ددداين االتجدددا ين فخدددو نشددداط تسدددوي ي يسدددتخدم الت نيددد

التسددوي ية الحديوددة فددي التدد وير علدد  االفددراد داخدد  المجتمدد  اضددافة الدد  اندده نشدداط سياسددي ي عنددي 
بالكيتيدددة التدددي يمكدددن بخدددا المرشددد  السياسدددي ان يمدددارم ضدددغطا علددد  الوسدددط الجمدددا يري لحشدددد 

علدددد  عناصددددر المددددزيج  المبحييييث ال يلييييثاالصددددوات والسدددديطرة علدددد  السدددداحة السياسددددية .وتضددددمن 
حيددث ان االسددام فددي نجدداو انشددطة وبددرامج التسددويق ويعتمددد بشددك  اساسددي  التسددوي ي السياسددي

 وجو ري عل  االختيار المناسف والمتكام  لخا  العناصر لكي يؤدي ال  تح يق الغر  منه.
تضمن التعريف بالرأي العام وكيتية معرفدة تطلعدات وحاجدات المجتمد  ومعرفدة  المبحث الرابعاما 

بشك  عام وانشطة المرشد  بشدك  خداص داخد  السدوق السياسدية فدي ارائخم اتجا  العم  السياسي 
مجتمدد  تتعدددد فيدده التوجخددات السياسددية واالنتمدداءات التكريددة وكددالا الددتكلم عددن الديم راطيددة بشددك  

 مختصر لتحديد اطار عام للدراسة .
ات من الدراسة فتضمن الجاندف العملدي للدراسدة واخدتص المبحدث االو  بالدراسد الفصال ال ينياما 

فتضدمن اختيدار عيندة الدراسدة والتدي  المبحيث ال يليثالساب ة والمبحث الوداني منخجيدة الدراسدة امدا 
متدددردة مدددن الجمخدددور العراقدددي واختيدددار تسددد  محاف دددات موزعدددة بدددين الشدددما   2447تحدددددت ف 

لتدة والجنوف لمراعاة تباين االتجا ات السياسية واالنتماءات التكريدة والدينيدة وتمويلخدا للمخدن المخت
وبالا يتوفر في العينة سمات وخصائص العينات التي تصل  ل يام الراي العام تم تحلي  بيانات 

تضدددمن التصددد  الوالدددث واالخيدددر مبحودددين المبحدددث  Spssالدراسدددة باسدددتخدام البرندددامج االحصدددائي 
 االو  االستنتاجات ومن ا مخا :

ي وبصورة عتوية اال ان عل  الرغم من ادراا عينة البحث لبع  متردات الن ام التسوي  -2
 ندددداا ضددددعتا فددددي ادراا ا ميددددة التسددددويق السياسددددي باطددددار  االكدددداديمي وبمددددا يددددوفر  مددددن 

 معلومات منت مة وحيوية والتي ت دم اطارا افض  لعملية صن  المرش  السياسي .
القت الدراسة استحسانا كبيرا من قب  الراي العام والا العطاء المجتم  حق التعبير عن  -7

 ل ضايا السياسية الي تخمه.رايه في ا
 اما المبحث الواني ف د تضمن التوصيات التي كان ا مخا :



ضددرورة تاسدديم وكدداالت متخصصددة فددي التسددويق السياسددي تعمدد  علدد  الت نيددات الحديوددة  -2
 في التسويق  يلجا اليخا المرش  السياسي .

ال ضدايا المخمدة ضرورة اجراء المس  الجغرافي والديمغرافي لشرائ  الناخبين للتعرف علد   -7
 التي تشغ  الحيز االكبر في تتكير م وتعتبر المحور االساسي ال تماماتخم.

 

 


