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  ريم عبد اهللا المعلى المطيرى  اســم الباحـث
دور التسويق السياسى فى استخدام معايير جودة القرار   عـنـوان البحث

  الحكومى بدولة الكويت
  عين شمس  جـامـعــــة
  التجارة  كـلـيـــــة
  إدارة األعمال  قـســــــم
  )م٢٠٠٩(الماجستير   الــدرجــــة

  
  تخلص البحثمس

  هدف الدراسة
  :سعى هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية 

  .تحديد األبعاد السياسة ألساليب التسويق السياسى -١
 .تحديد األبعاد األساسية لمعايير جودة القرار الحكومى -٢

 .التعرف على العالقة بين بحوث السوق وتصميم المنتج السياسى -٣

 . والترويج السياسىالتعرف على العالقة بين تصميم المنتج -٤

 .التعرف على العالقة بين بحوث السوق والترويج السياسى -٥

بحوث السوق، (فحص طبيعة العالقة بين أساليب التسويق السياسى  -٦
ومعايير جودة القرار الحكومى ) تصميم المنتج، الترويج السياسى
  .وتحديد األهمية النسبية لكل منهما

  منهج الدراسة
منهج الوصفى، الذى يقوم على تفسير الوضع  الباحثة على التعتمدا
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القائم للمشكلة من خالل تحديد ظروفها وأبعادها وتوصيف العالقات بينها 
بشكل علمى دقيق ومتكامل للمشكلة، كما يقوم على الحقائق المرتبطة بها، 
حيث ال يقتصر هذا المنهج على عملية وصف المشكلة ونتائجها، ويشمل 

ن نوع ومصادر جمع البيانات، إطار مجتمع البحث منهج البحث تحديد كل م
وتصميم قائمة االستقصاء، ثم تحديد أساليب التحليل اإلحصائى والموضحة 

  :كما يلى 
البيانات (اعتمد هذا البحث فى جمع البيانات على الدراسة النظرية 

  :كما يلى ) البيانات األولية(والدراسة الميدانية ) الثانوية
  :تنقسم الدراسة النظرية إلى قسمين رئيسيين:  الدراسة النظرية

جمع المادة العلمية المرتبطة بمادة البحث من خالل االعتماد : القسم األول 
  :على التالى 

المراجع العربية واألجنبية، الدوريات والمقاالت، الدراسات والبحوث 
العربية واألجنبية المنشورة وغير المنشورة، شبكة المعلومات 

  ).اإلنترنت(نية اإللكترو
الحصول على البيانات الثانوية المرتبطة بموضوع البحث من : القسم الثانى 

  :مصادرها الثانوية التالية
األمانة العامة لمجلس الوزراء، األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط، 

  ).مجلس األمة(البرلمان الكويتى 
  استنتاجات الدراسة

  :نها الدراسة ما يلى ومن أهم النتائج التى أسفرت ع
بحوث (توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب التسويق السياسى  -١

، فكلما زاد استخدام )السوق وتصميم المنتج السياسى، الترويج السياسى
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بحوث السوق السياسى لدى الحكومة كلما زاد فعالية تصميم المنتج 
 بالباحثة إلى وهذا ما أدى. الذى يلبى احتياجات ورغبات المواطنين

  .قبول صحة الفرض األول
توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة ولكنها ضعيفة بين تصميم  -٢

المنتج السياسى والترويج السياسى، وكالهما يؤثران على معايير جودة 
 .القرار

توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة ولكنها ضعيفة بين بحوث  -٣
استخدام بحوث السوق السياسية السوق والترويج السياسى، كلما زاد 

لدى الحكومة كلما زا فعالية الترويج السياسى وهذا ما أدى بالباحثة إلى 
 .قبول صحة الفرض الثالث

يتحدد نموذج العالقة المستخلص من نتائج التحليل اإلحصائى بين  -٤
يؤثر تصميم : أساليب التسويق السياسى ومعايير جودة القرار فى التالى

رويج السياسى واللذان يؤثران بدورهما فى معايير جودة المنتج فى الت
القرار فى الوقت الذى يقتصر تأثير بحوث السوق على تصميم المنتج 

  .والترويج السياسى فقط دونما أى تأثير فى معايير جودة القرار
  
  
  
  


