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 االستشاريةالهيئة 
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،القاهرةوالتكنولوجيا ب العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

العربي  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor علمية عربية 

نشر العلوم الطبيعية "  " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    2.01  بنسبةبمعامل تأثير  

 .برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o  دولية.تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية وال 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي ، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة فنوقشت  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي سس العلمية الصحيحة فراعى اتباع األ يُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

البحث معدال    إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط - بإعادة إرسال  الباحث  ا  15 خالل  فيلتزم  من    يوم 

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   30ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  3800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%20)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    70حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  ولغير  اجنيه    600ملخص  على  180المصريين    للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 الجمعية المصرية للعالقات العامة.زمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع ال  - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  راء والنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

أكتوبر     بداية إصدارها في  يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
، تضم بحوًثا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين  بانتظام  عدًدا وثالثون   تسعةليصدر منها  

 من مختلف دول العالم.  
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ     

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي 
بالقاهرة( والتكنولوجيا  العلمي  البحث  للع  مطبوعات ضمن    بأكاديمية  العربية  العامةالوكالة  وجد    القات  ـــ 

للنشر على   المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  الراغبون في  األساتذة  فيها 
النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  

لت المجلة للدوريات العلمية  (AIF)على أول معامل تأثير عربي  من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
ضمن الفئة  م 2021عام معياًرا، وصنفت المجلة في  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

،  0.9655في تخصص اإلعالم بمعامل تأثير=    وهي الفئة األعلىعلى المستوى العربي  "  Q1"األولى  
 . 1.569م بقيمة= 2022/ 2021لعام  ICRكما تحصلت المجلة على معامل االقتباس الدولي 

كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        
وتقييمها  ص "اإلعالم" ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا

( )7بـ  درجات من  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)
لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  المجلة ضمن  أصبحت 

بعمادة البحث العلمي بجامعة أم    االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر
 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     
 (.معرفة -العبيكان   -
العدد       المجال  األربعينوفي  بهذا  الدراسات اإلعالمية والمهتمين  للباحثين في  نقدم  المجلة  عدًدا   من 

بهدف  يضم   العلمي  للنشر  مقدمة  الباحثين،  والمساعدين وكذلك  المشاركين  لألساتذة  بحوًثا ورؤى علمية 
 الماجستير. تكوين رصيد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه و 

نجـد  ،الزقـايي " من المجلة، ومـن جامعـة األربعينالعدد "ب ففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة   
نادية  حمدة  د. أ.م."، وهـو مقـدم مـن: معالجة المواقـع الصـحةية لقضـايا األمـن الفكـري  طرأ" :عنوانب بحًثا

 .حصرمن   ،عب  المافظ
  بعنوان:   تحليلية نقديةدراسة    ،حصرمن    حرزوق عب  المكم العادليد.  م:  ، قد  سوهاججامعة  ومن       
 ". االتجاهات الحديثة في بحوث مستقبل اإلعالن في الوسائل التقليدية"



م األيهرجامعة  ومن       من جامعة    د. دعاء حمد  فوزي ،  علي حدودة جدع  سليدان  د.:  كل من  ، قد 
المتاجر اإللكترونية عبر شبكة  "  بعنوان:  مشتركة  دراسة،  حصر، من  المنيا تصميم اإلعالنات بمنصات 

 ". دراسة تحليلية مقارنة على عينة من الشركات التجارية العربية والعالمية اإلنترنت:
مالخليجية بالبحرينجامعة  الومن        دراسة  ،حصر، من حيرهان حمسن حمد  السي  طنطاوي   د.:  ت ، قد 
في القطاع  المتكاملة ودورها في تحقي  االستدامة    المسئولية االجتماعيةفاعلية ممارسات  "  بعنوان:  حالة

 ".بمملكة البحرين المصرفي
بفلسطينومن       الوطنية  النجاح  مجامعة  قد  الكوع  د.:  كل من  ،  فتمي حمدود  ،  فلسطين ، من  حعين 

إحريش خليل  حمد   حروان  مشتركة  فلسطينمن    رغ   دراسة  العالقات  "  بعنوان:،  دوائر  مساهمة  مدى 
 ".العامة في الويارات والهيئات الحكومية الفلسطينية في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار

جامعة      م   ،المنياومن  ثابتد.    ت قد  سيف  العالقات   استراتيجيات "  بعنوان:   بحًثا،  حصرمن    ،غادة 
 ". عبر المنصات الرقمية الحكومية التنمية المستدامة لتحقي  أهداف العامة التسويقية

السداند.    أما    حسن  والتكنولوجيامن  ،  أحد   للعلوم  مصر  عنوان: ب  بحًثاقدمَّ    ،حصرمن  ،  جامعة 
 االصطناعي: اتجاهات الصحفيين في وكاالت األنباء نحو واقع ومستقبل توظيف تقنيات الذكاء "

  ." )دراسة حالة( في إطار نموذج تقبل التكنولوجيا التفاعلية وكالة أنباء الشرق األوسط
األيهرومن      قد  جامعة  حدادد.  :  ت م،  عرابي  حمد   تغطية    أطر"  بعنوان:بحًثا    ،حصرمن    نيفين 

طري    وافتتاح  الملكية  المومياوات  لنقل  اإلخبارية  الفضائية  القنوت  بين    :الكباش مواقع  مقارنة  دراسة 
 ".مواقع القنوات المصرية والعربية واألجنبية الناطقة بالعربية

 
 

م  القاهرة من جامعة  وأخيًرا      أساليب تسويق  توظيف  "  بعنوان:بحًثا  ،  عت حمرمف د. حمد  حصطفى ر ، قد 

 ". عبر إنستجرامالجامعات الخاصة البحرينية  المحتوى الرقمي لدى

فإن       الدولوهكذا  جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المعلوم المجلة  ومن   .
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع للتحكيم طبًقا لقواعد النشر العلمي المتبعة في المجالت  

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  للترقي  فيألعضاء  والطالب للدرجة    التقدم  األعلى 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل فتخضع جميعها للتحكيم من  ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       العلمية تعبر عن أصحابها دون تدخل من هيئة تحرير المجلة    ي وجميع هذه البحوث واألوراق 

قبل  تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية
 النشر.
آخرً       وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  بشكل    يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             
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 عبر إنستجرام الجامعات الخاصة البحرينية  لدى أساليب تسويق المحتوى الرقميتوظيف 
 

 محمد مصطفى رفعت محرم  . د                                                                                 
                                                                                           Refaat.mc@cu.edu.eg    
 القاهرةجامعة                                                                                                                     

      

   :خصلمال
هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب تسويق المحتوى الرقمي المستخدم عبر الحسابات الرسمية        

الجامعة الخليجية( وذلك من   –الجامعة األهلية    –للجامعات الخاصة البحرينية )جامعة العلوم التطبيقية  
م، وتم  2021/2022دراسي الربيعي  خالل إجراء تحليل كيفي للمحتوى الرقمي المنشور خالل الفصل ال

  114على حساب جامعة العلوم التطبيقية، و   امنشور    316، بواقع  امنشور    616سحب عينة عمدية قوامها  
 على حساب الجامعة الخليجية.   امنشور   186و  ،على حساب الجامعة األهلية  امنشور  

المنشورات الخاصة بتسويق المحتوى الرقمي بين    وتوصلت النتائج العامة للدراسة إلى وجود اختالف     
عدة أبعاد تسويقية محددة تختلف عن   فيحيث نجد أن كل جامعة قد تميزت   ،فيما بين الجامعات الثالث 

نشرت أكبر كم   ية والتيلتطبيقالدى جامعة العلوم    املحوظ    ا، فبالنسبة للعلوم التطبيقية نجد تقدم  األخرى 
المرتب المنشورات  عدد  حيث  الجامعةمن  داخل  العلمي  بالبحث  الخاص  المحتوى  بتسويق   :مثل  ،طة 

الماجستير   درجة  على  للحصول  العلمية  الرسائل  تسويق    فيمناقشة  وكذلك  المختلفة،  التخصصات 
نفذتها الجامعة طوال الفصل الربيعي )فترة التحليل(، أما األهلية فقد    التيالمحتوى الخاص بالمسابقات  

الخاص    فيتميزت   التسويقي  المحتوى  تقدمها على    في  ا بإنجازاتهنشر  التعليمية من خالل نشر  الجودة 
ومؤشر   التايمز  )مؤشر  الجامعات  تصنيف  تقدمها  SCImagoمؤشرات  وكذلك  أهداف    في(  مؤشرات 

تسويق المحتوى الخاص بتنمية قدرات   فيأما الخليجية فقد تميزت    ،لتابع لألمم المتحدةالتنمية المستدامة ا
كفاءتهم   لرفع  متخصصة  علمية  وشهادات  بدورات  تزويدهم  خالل  من  التدريس  هيئة  أعضاء  ومهارات 

ل  وكذلك تسويق المحتوى الخاص بجودة عملية التعليم والتعلم داخل الجامعة من خال  ،العلمية والتدريسية
التخصصات المختلفة وتفاعلية الطالب داخل المحاضرات.   فيتسليط الضوء على المحاضرات العلمية  

اآلخر   الجانب  الثالث عماالج  اشتركت وعلى  باألحداث   في  ات  الخاص  المحتوى  تسويق  على  االعتماد 
الجامعات    التيالخاصة   الربيعي  فينظمتها  ال  ،الفصل  بخدمة  الخاص  المحتوى  تسويق  مجتمع  وكذلك 

وبالنسبة للقوالب المستخدمة في تسويق المحتوى نجد استخدام ا   .واألعمال التطوعية والخيرية للجامعات 
لقالب   ألبوم صور لشخصيات ملحوظ ا  أو  الثالث نشر منشور نصي مع صورة  الجامعات  ، كما كررت 

ظهور الحساب عبر محركات وسوم معينة تيسير ا على المستخدم في البحث عن المضمون ولرفع نتائج  
 : تسويق المحتوى الرقمي لدى الجامعات الثالث مثل  فيت مجموعة من القوالب  غاب  وقد   .SEO البحث 

 .يضاحية واألدلة والكتب إلنفوجرافيك والفيديوجرافيك والرسوم البيانية والجداول اإلا
 تسويق رقمي.   -إنستجرام  -الجامعات الخاصة البحرينية   -تسويق المحتوى الرقمي   الكلمات المفتاحة:
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" 

" 

 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

 مقدمة:
هو األسلوب   Outbound marketingما يعرف بالتسويق الخارجي   أولم يعد التسويق التقليدي        

واسع المدى للعالمات التجارية النشطة باألسواق، حيث تتجنب النسبة األكبر من    انتشارالفعال لتحقيق  
الرد   أوحتى متابعة البرامج اإلعالنية    أوسماع إعالنات الراديو    أوالعمالء مشاهدة اإلعالنات التليفزيونية  

الدعائية   المكالمات  ف  أو على  األساليب  المباشر، فكل هذه  الترويجي  البريد  قدت جماهيرتها  التفاعل مع 
 وأصبحت وسائل مملة بالنسبة للشريحة األكبر من العمالء.

ومع استشراء االستخدامات المكثفة لمنصات التواصل االجتماعي المختلفة، ظهرت طريقة تسويقية       
الداخلي    أخرى  التسويق  التقليدية وتتميز    Inbound marketingأطلق عليها  الطرق  تختلف عن  وهي 

على   بالتركيز  المحتملين  عنها  المستخدمين  مع  وصداقة  ودا   أعمق  عالقات  لجذب   فيإقامة  محاولة 
تسويق   يطلق عليه  ما  الطريقة  هذه  أساليب  أحد  المستمر معهم، ومن  والتفاعل  والحفاظ عليهم  العمالء 

 Digital Content marketing  .1المحتوى الرقمي 
االعتماد على أسلوب تسويقي حديث نسبيا    فيالسنوات األخيرة    فيحيث شرعت منظمات األعمال      

عبر   ونشره  المحتوى  إنتاج  خالل  من  المختلفة  المنتجات  لترويج  كوسيلة  الرقمي  المحتوى  تسويق  وهو 
القات طويلة األمد  مختلف المنصات الرقمية المتاحة لجذب العمالء الحاليين والمحتملين والحفاظ على ع

 معهم.
الرقمي       المحتوى  ا لخلق محتوى تسويقي ذي قيمة وفائدة لجذب  ا مبتكر  أسلوب    DCMويعتبر تسويق 

المختلفة المنصات  بين    ،مستخدمي  والحوار  التشارك  من  حالة  وخلق  جدد  محتملين  عمالء  واستقطاب 
 العالمات التجارية والعمالء.

وال يقتصر التسويق بالمحتوى الرقمي على تزويد العمالء بالمعلومات القيمة عن المنتجات فقط، بل يمتد  
شراك  إا، و ا وعقالني  اطفي  عن المنتج مع محاولة استمالة العميل ع   إيجابيةليشمل محاولة تشكيل انطباعات  

حالة تفاعلية مستمرة مع المحتوى، بهدف دفع العميل إلنتاج محتوى تسويقي مماثل للمحتوى    فيالعميل  
أى محتوى آخر    أوا عنه، من خالل مراجعات ورأي العميل  ا للمنتج ومعلن  األصلي ليصبح العميل مسوق  

 2الترويج له.   أوينتجه بهدف دعم المنتج 
ما تخطط منظمات األعمال لتطبيق أساليب التسويق بالمحتوى الرقمي، تبدأ المنظمات بمعرفة وعند      

الشروع   ثم  ومن  رغباتهم  وتأطير  وتحديد  المحتملين  العمالء  احتياجات  المحتوى    فيودراسة  تدشين 
كانت    اء  تغطى هذه االهتمامات، سو   التيالمناسب مع هذه االحتياجات وتوفير المعلومات المفيدة القيمة  

  أو رسوم بيانية وجداول وكتيبات ونشرات    أو  إلكترونيةفيديوهات وصور وكتب    أوعلى شكل أخبار نصية  
 ندوات رقمية وغيرها من األشكال المختلفة للمحتوى الرقمي.   أومدونات  أودراسات حالة 
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ومن هنا تأتي هذه الدراسة للتعرف على ماهية التسويق عبر المحتوى الرقمي كأسلوب تسويقي حديث،    
الخاصة   الجامعات  لدى  توظيفه  كيفية  على  محتوى   البحرينية والتعرف  من  تنتجه  ما  تحليل  خالل  من 

 .إنستجرامتسويقي عبر حساباتها الرسمية على موقع 
 

 سة: مسح التراث العلمي في موضوع الدرا
تمكن الباحث من الحصول على عدة دراسات سابقة عربية وإنجليزية تطرقت لتسويق المحتوى الرقمي      

 لهذه الدراسات: ا مفصال  كأسلوب تسويقي حديث وفيما يلي عرض  
بيان أثر تسويق المحتوى بأبعاده المختلفة )مالءمة    إلى 3( م2023دراسة )محمد حمدي زكي،هدفت   -

المحتوى   -المحتوى  المحتوى   -مصداقية  المحتوى   -قيمة  المحتوى(    -عاطفة  إدارة   جاذبية  علي 
الدراسة   هذه  قامت  الهدف  هذا  ولتحقيق  المصرية،  الخلوية  االتصاالت  شرکات  مع عمالء  العالقة 

مفردة من عمالء شركات   335ل سحب عينة قوامها  المنهج الوصفي التحليلي، من خال  اتباععلى  
االتصاالت للتعرف على مستوى إدراكهم لکل بعد من أبعاد تسويق المحتوى تجاه إدارة العالقة مع  

عالقة   وجود  النتائج  وأوضحت  تسويق    إيجابيةالعميل،  أبعاد  من  کل  بين  إحصائية  داللة  ذات 
أ وقد  العميل،  مع  العالقة  إدارة  وبين  بضرورة  المحتوى  الدراسة  االتصاالت   اهتماموصت  شرکات 

کما   العمالء،  مع  العالقة  إدارة  في  فعال  وأثر  دور  من  له  لما  المحتوى  بتسويق  المصرية  الخلوية 
اأوصت   تقدمها    أيض  التي  والخدمات  المنتجات  حول  دقيقة  معلومات  المحتوى  يقدم  أن  بضرورة 

 .في المحتوى المقدمشرکات االتصاالت، وذلك لزيادة ثقة المستخدمين 
بالمحتوى التي    إلى 4( م2021سعت دراسة )يمنى محمد عاطف،   - معرفة أبعاد استراتيجية التسويق 

منصة للجمهور    it Watch تستخدمها  والوصول  المحتوى  أنماط  مختلف  لتسويق  المصرية 
صفحة المنصة  منشور على    100المستهدف، باستخدامها   لموقع الفيس بوك حيث حللت الباحثة  

ن القائمين على إدارة المحتوى الرقمي أهمها  أ نتائج مختلفة    إلىنتهت الدراسة  اعلى الفيس بوك، و 
صة على الفيس بوك  يعتمدون على أساليب التسويق المباشر التقليدي، بينما تراجع استخدامهم  نللم

 في وافر عناصر اإلبهار  ألساليب التسويق الرقمي عبر المحتوي، رغم التحديث المستمر للحساب وت
 .المحتوى المرئي المعروض بالصفحة

زكي،  اهتمت  - الدين  عز  )شيماء  بأسلوب  5( م2020دراسة  بالمحتوى  التسويق  على  الضوء  بتسليط 
البسيطة   والمالحظة  الكيفي  المضمون  تحليل  خالل  من  توك،  تيك  تطبيق  عبر  القصير  الفيديو 

  15الشريحة العمرية من    فيهذا التطبيق    مستخدميمع    اإلنترنت مقابلة شبة مقننة عبر    21وإجراء  
أن العديد من الماركات اآلن تلجأ الستخدام تطبيق التيك توك   إلىا، وتوصلت الدراسة عام    27حتى  

التطبيق عبر  باسمها  حساب  إنشاء  خالل  ومن  القصيرة  الفيديوهات  عبر  تسويقية  نتاج إو   ،كوسيلة 
ال الطابع  عليه  يغلب  تسويقي  مثلمحتوى  مؤثري   :ترفيهي  عبر  التسويق  وكذلك  الهاشتاج،  تحدي 
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الدراسة   فتشير  للمستخدمين  وبالنسبة  توك،  باب  أ  إلى التيك  من  للتطبيق  يلجأون  المستخدمين  ن 
أنهم    إلىالتسلية وتمضية الوقت وال يتعرضون بكثافة للمحتوى التسويقي عبره، حيث أشار بعضهم  

 به.    ماهتمايتخطون المحتوى التسويقي دون 
مفردة، استهدفت    200من خالل دراسة مسحية على عينة عمدية من الشباب السعودي بلغ قوامها   -

التعرف على دور المحتوى التسويقي    إلى 6(م 2019)هويدا محمد لطفي، هند سالم هنيدي،    دراسة
واالستثمار،    في  اإللكتروني  التجارة  وزارة  عبر  السعودي  الشباب  لدى  االستهالكي  الوعي  نشر 

الدراسة   للوزارة    إلىوتوصلت  التسويقي  المحتوى  دور  بزوغ  أهمها  نتائج  الثقافة    فيعدة  نشر 
تويتر   موقع  جاء  وقد  السعودي،  الشباب  لدى  االستهالكي  والوعي  األولى    فياالستهالكية  المرتبة 

ع للحصول  بنسة  كمصدر  االستهالكية  بالثقافة  التوعوي  التسويقي  المحتوى  المرتبة    %67لى  وفى 
 .%27المرتبة الثالثة بنسبة  في% وسناب شات   28الثانية جاء موقع يوتيوب بنسبة 

العالقة بين عناصر تسويق المحتوى عبر    اختبار   إلى 7(م2019،توفيق بخيت   يتطلعت دراسة )أمان -
االجتماعي على   التواصل  الشرائ  اإلنترنت شبكات  المصرية    ي والسلوك  االتصاالت  لعمالء شركات 

الموقع   خالل  من  والمتعاملين  المحمول  عينة    اإللكترونيللهاتف  سحب  تم  ذلك  ولتحقيق  للشركة، 
ا في درجة أن هناك تباين    إلىت النتائج  من عمالء هذه الشركات،  وقد توصل امبحوث    351قوامها  

المرتبة   في  المحتوى  مصداقية  جاءت  الذهنية، حيث  الصورة  على  المحتوى  تسويق  عناصر  تأثير 
وأخير   المالءمة،  ثم  الجاذبية  يليها  المحتوى  قيمة  ثم  وأشارت األولى،  التسويقي.  المحتوى  عاطفة  ا 

ا النتائج   ات العميل كمتغيرات وسيطة في العالقة بين تسويق  دخول الصورة الذهنية، واتجاه  إلى  أيض 
قوة   على  ذلك  أثر  وقد  تابع(  )كمتغير  للمستهلك  الشرائي  السلوك  وبين  )كمتغير مستقل(،  المحتوى 

 العالقة بينهما بالزيادة. 
النجا،   - أبو  )آمنة  دراسة  على    إلى 8  (م2018سعت  المحتوى  تسويق  عناصر  تأثير  على  التعرف 

من    227هنية لقطاع السياحة المصري، ولتحقيق ذلك تم سحب عينة من قوامها  تحسين الصورة الذ 
المواقع   محتوى  نحو  آرائهم  على  للتعرف  بمصر  العاملة  السياحية  بالمنظمات    اإللكترونية العاملين 

وجود عالقة ذات    إلىالتي تستخدمها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وتوصلت الدراسة  
وتحسين   المحتوى  لتسويق  السياحي  للتنشيط  العامة  المصرية  الهيئة  استخدام  بين  إيجابي  تأثير 

النتائج   كشفت  وقد  القطاع.  لهذا  الذهنية  االصورة  )الجاذبية،   أيض  المحتوى  تسويق  أبعاد  أن 
ا المكون  تحسين  على  تأثير  لها  والعاطفة(  والمصداقية،  والقيمة،  والوجداني والمالءمة،  لمعرفي 

 والسلوكي للصورة الذهنية لقطاع السياحة المصرية. 
من    اأمريكي    امبحوث    530أجريت على   9( 2018Human, G & Others,تؤكد دراسة مسحية لـ ) -

حتى    10سن   أصبحو عام    20سنوات  والمراهقين  السن  صغار  من  العمرية  الشريحة  هذه  أن    ا ا 
وتحديد   اإلعالنات  اإلعاليتجنبون  األجر  ا  مدفوعة  الممولة  مواقع    التينات  صفحات  على  تظهر 
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واإلعالنات   االجتماعي  الفيديوهات    التيالتواصل  قبل  المحتوى  ءهاأثنا  أوتظهر  ويفضلون   ،
شيق   المحتوى  هذا  أن  ويجدون  لهم،  وجديدة  مفيدة  معلومات  يقدم  الذي  المجاني  الرقمي  التسويقي 

والسيما   االبداعى  فيوجذاب  العرض  الجذابة،    حالة  تصميمات    أووالعناوين    أو نفوجرافيك  إوجود 
 خرائط ذهنية تلخيصية.

- ( أجراها  تحليلية  دراسة  على   2017Gumus, N )10,وفى  الرسمية  من    إنستجرامللصفحات  لعينة 
شركة قامت أربع فرق بحثية بتحليل مضمون المحتوى    38شركات األعمال متعددة الجنسيات بلغت  

ودراسة  الصفحات،  على  تفاعلهم  ومدى  العمالء  استجابة  على  التعرف  بهدف  للشركات  التسويقي 
الدراسة   وتوصلت  التعليقات،  هذه  واتجاهات  تعليقاتهم  التسويقي  أ  إلىوتحليل  المحتوى  الرقمي ن 

  في المرتبة األولى من حيث تفاعل الجمهور معه    فيالمرتبط بالخصومات والعروض السعرية جاء  
جاء   ثم  والمشاركة،  والتعليق  بالمسابقات،    في اإلعجاب  المرتبط  التسويقي  المحتوى  الثانية  المرتبة 

القصيرة   بالفيديوهات  الخاص  المحتوى  جاء  الثالثة  المرتبة  عن    التيوفى   والتي    ثانية  20التزيد 
 هدفها التعريف بمنتج ما. 

إدارات التسويق    فيتم تطبيقها على العاملين   11( 2016Ahmad, N. S,هدفت دراسة مسحية لـ ) -
يمكن من خاللها تقييم جودة المحتوى  التيمعرفة المتغيرات  إلىبعض المنظمات الطبية بماليزيا  في

الرقمي،   الدراسة    وانتهت التسويقي  نسبة  أ   إلىنتائج  استخدام    %71ن  أهمية  على  تؤكد  اآلراء  من 
كأدا  المنظمات  لهذه  الرقمي  المحتوى  عبر  التسويق  توجد    ة أساليب  كما  المحتملين،  العمالء  لجذب 

لتقييم جودة المحتوى الرقمي التسويقي،    ة من العينة قد أجمعت على أهمية الزيارات كأدا   %62نسبة  
تصفح وقراءة    فييقضيها الزائر    التيعلى أن أهمية حساب المدة الزمنية    % 48كما أشارت نسبة  

امحورية لتقييم جودة المحتوى التسويقي  كأداة المحتوى   .أيض 
بطة  التعرف على الممارسات المهنية المرت   إلى 12(2015Kee, A. W    &Others,سعت دراسة ) -

عينة من منظمات األعمال الماليزية وأسفرت نتائج الدراسة على وجود   فيبالتسويق عبر المحتوى  
طرق   بدقة    فيعدة  الجماهيرية  الشرائح  )استهداف  وهي  المحتوى  المحتوى   –تسويق  شخصنة 

مصداقية المحتوى ودقة معلوماته   –تنويع المحتوى    –اعتماد المحتوى العاطفي    -بأسلوب المخاطب 
كونه    – في  متمثلة  الجيد  التسويقي  للمحتوى  سمات  عدة  الدراسة  حددت  كما  المحتوى(  أخالقية 

 . قيم ومفيد( –أخالقي  –سهل الفهم   –واضح   –مقنع ومؤثر  -محتوى )جذاب 
وتوصلت   ابنيجيريمبحوث من عمالء البنوك    350دراسته على   13(2015Nwokah, N,أجرى ) -

قيمة    إلىالدراسة   مقاالت  تدشين  على  القائم  النصي  بالمحتوى  التسويق  ألساليب  العمالء  تفضيل 
وجاء في المرتبة الثانية    ،%63شارحة لبعض المصطلحات البنكية واالقتصادية بشكل بسيط بنسبة  

الفيديوهات القصيرة المتحركة   فينفجرافيك التفاعلى  إلتفضيلهم للمحتوى التسويقي الذي يعتمد على ا
البنكية بنسبة    تيوال وقد فضل العمالء متابعة المحتوى    ،%39تقدم معلومات عن بعض الخدمات 
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بنسبة   الفيس بوك  للبنوك على صفحاتها عبر  تويتر    %52التسويقي  الثانية    في بينما جاء  المرتبة 
 المرتبة الثالثة.  فيوانستجرام 

- ( دراستان  المحتوى  2015Baltes, L. P )14،  (,2008Rowley, J. )15,وتفرق  من  نوعين  بين 
والنوع الثاني     Outbound Marketingالخارجى    أوالتسويقي  النوع األول هو التسويق الصادر  

حيث أن النوع األول يعتمد على الرسائل   Inbound Marketingالداخلى    أوهو التسويق الوارد  
بمختل الرقمية  اإلعالنات  مثل  الرقمي  المحتوى  عبر  المباشرة  بدأ التسويقية  النوع  وهذا  أنواعها،  ف 

ا عن أى  تجنبه ألنه قد يسبب للمستخدم التشويش، بينما النوع الثانى فهو يبعد تمام    فيالمستخدم  
رسالة تسويقية صريحة ويعتمد على إنشاء المحتوى الرقمي المفيد القيم مع تقديم التجارب الحديثة  

واالستفادة  المحتوى  لقراءة  المستخدم  لجذب  القيمة  غير    ذات  تسويقية  أهداف  تحقيق  ثم  ومن  منه 
 مباشرة.  

شركة أمريكية صغيرة ومتوسطة االستثمار،    24وفي دراسة لمسح أساليب الممارسة التسويقية في   -
الشركات الستراتيجية التسويق بالمحتوى قد   اتباع أن   16( 2014Holliman, G,تشير نتائج دراسة )

ساهمت في جلب ثالثة أضعاف الزيارات التي يجلبها اإلعالن التقليدي الرقمي، كما أن تكاليفه أقل 
نتيجة مباشرة لقراءة   اإلنترنت من عمليات الشراء عبر   61، كما جاءت نسبة %%62بنسبة   هي 

كما زادت نسبة    ، بر مواقع التواصل االجتماعيالعمالء لمقاالت تسويقية على منصات الشركات ع 
زيارات ونصف من   3  إلىتتبع استراتيجية التسويق بالمحتوى    التيزيارات مواقع وصفحات الشركات  

 تتبع أساليب التسويق المباشر على مواقعها وصفحاتها بمواقع التواصل االجتماعي.   التيالشركات 
على   - مسحية  دراسة  )  مستخدميوتؤكد  لـ  االجتماعي  التواصل  أن  2009Pulizzi,J. )17,مواقع 

الجمهور يتفاعل مع المحتوى التسويقي الذي يأخذ شكل مقاالت نصية عن موضوعات مفيدة بشكل  
التسويق   أساليب  مع  تفاعلهم  بينهم    اإللكترونييفوق  فيما  المقال  مشاركة  يمكنهم  حيث  األخرى، 

ووفق  والتعلي بالتالى  المركزة،  القصيرة  المقاالت  وخاصة  عليه،  المعجب ق  يتحول  الداسة  لهذه  ا 
التجارية، ويتزايد وال  إلىبالمحتوى التسويقي   ه للعالمة التجارية ليصبح  ؤ معلن ومسوق عن العالمة 

 ا لها. سفير  
 

 ستفادة من الدراسات السابقة:أوجه اال
تمكن الباحث من خالل الدراسات السابقة بلورة المشكلة البحثية بوضوح واستخراج اإلطار المعرفي     

ستقاء اإلطار النظري من الدراسات السابقة كما سيعرض فيما  االمرتبط بتسويق المحتوى الرقمي، كما تم  
الجديد   التسويقي  المزيج  نموذج  الكيفي    ،SAVEبعد وهو  التحليل  الباحث من أساليب    التي كما استفاد 

 تبعتها بعض الدراسات السابقة من خالل معرفة الخطوات اإلجرائية لتحليل المحتوى التسويقي الرقمي. ا
 



 www.epra.org.eg                                    www.jprr.epra.org.eg                        مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط - األربعونالعدد  327 

 مشكلة الدراسة:

التعرف على أساليب وقوالب تسويق المحتوى الرقمي المستخدمة    فييمكن بلورة مشكلة هذه الدراسة      
ال بموقع  لدى  الرقمي  محتواها  عبر  الخاصة  البحرينية  كيفي  إنستجرامجامعات  تحليل  إجراء  خالل  من   ،

الجامعة    –الجامعة األهلية    –للحسابات الرسمية لثالث جامعات بحرينية خاصة )جامعة العلوم التطبيقية  
الربيعي  الدراسي  الفصل  مايو    26يناير حتى    23تحديدا من    م  2021 /2022الخليجية( وذلك خالل 

 . م2022
 أهداف الدراسة: 

باألساليب  -1 مقارنة  الرقمي  المحتوى  تسويق  ألسلوب  الثالث  الجامعات  استخدام  مدى  استطالع 
 التسويقية التقليدية اآلخرى.

 الكشف عن أساليب تسويق المحتوى الرقمي لدى الجامعات الثالث عبر إنستجرام.  -2
 التعرف على أهم القوالب التسويقية المستخدمة لدى جامعات الدراسة عبر إنستجرام.  -3
)المزيج التسويقي الجديد عبر    SAVEاختبار أساليب توظيف جامعات الدراسة لعناصر نموذج   -4

 م.   المحتوى الرقمي( عبر إنستجرا

 أهمية الدراسة:
الموضوعية: .1 تنبع أهمية الدراسة من حداثة موضوعها المتعلق بأسلوب تسويق المحتوى    األهمية 

تأصيال   الدراسة  تقدم  حيث  جميع  تنظيري    الرقمي،  لتغطية  الموضوع  عن  حديثة  علمية  بمراجع  ا 
 زواياه.

العملية: .2 عمدت الدراسة على مسح تحليلي ألساليب الممارسات التسويقية عبر المحتوى    األهمية 
المتبعة   التسويقية  األساليب  على  للتعرف  الدراسة،  محل  الخاصة  للجامعات  هذا   فيالرقمي 

محل  البحرينية  والجامعات  عامة  الجامعي  للقطاع  مهمة  توصيات  عدة  الدراسة  وتقدم  الصدد 
الدراسة خاصة لتطوير ممارساتها التسويقية عبر المحتوى الرقمي الذي تنتجه بمنصات التواصل 

 نستجرام خاصة.  إل االجتماعي عامة وا

 : للدراسةاإلطار المعرفي 
محاور    ستةلبحث ماهية وأساليب التسويق عبر المحتوى الرقمي من خالل  يتناول اإلطار المعرفي ل    

 كالتالي: 
 ماهية التسويق بالمحتوى الرقمي وأهدافه وعناصره.  .1

 
   صيفي، وقد وقع اختيار الباحث على الفصل الربيعي. –ربيعي  –فصول: خريفي  3مملكة البحرين إلى   الفصول الدراسية الجامعية فىتنقسم   
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 مزايا تسويق المحتوى الرقمي  .2
 قوالب المحتوى التسويقي الرقمي. .3
 أدوات إنتاج المحتوى التسويقي الرقمي. .4
 وسائل تسويق المحتوى الرقمي. .5
 مرتكزات بناء استراتيجية المحتوى التسويقي الرقمي. .6

 

 ماهية التسويق بالمحتوى الرقمي وأهدافه وعناصره:  -1

نهج      بالمحتوى  التسويق  و نسبي    اجديد    اتسويقي    ايعتبر  صياغة  على  يعتمد  ذ إا  تسويقي  محتوى   ينتاج 
و  وإفادةإقيمة  وأصالة  واألهدا  ؛ بداع  المعلومات  وتوصيل  الجمهور  سواء  لجذب  التسويقية  طريق    ف  عن 

 .18المسموع وبمختلف منصات التواصل االجتماعي المتاحة أوالنصي  أوالمحتوى المرئي 
يمكن تعريف التسويق بالمحتوى    Content Marketing Institute لمعهد التسويق بالمحتوى   ق اووف   

هادف   قيم  محتوى  ونشر  خلق  على  تركز  تسويقية  استراتيجية  والمحتملين  بأنه  الحاليين  العمالء  لجذب 
نتاج محتوى مفيد يساعدهم على حل  إ النية الشرائية لديهم واتخاذ القرار الشرائي من خالل    زبهدف تحفي

 .19وتقديم النصح والمشورة لهم بشكل متسق مع طبيعة المنتج الذي يتم التسويق له ،مشكالتهم
خلق     على  يركز  االستراتيجي  للتسويق  منهج  العالمة   وهو  مع  ومتسق  وجديد  قّيم  محتوى  ونشر 

سماته   عن  إطار  برسم  تحديدها  يتم  معينة  خصائص  له  محدد  جمهور  على  والحفاظ  لجذب  التجارية، 
نهاية المطاف   فيالشخصية الرقمية، مما يسهم    أو  Digital personalوعاداته وسلوكياته فيما يعرف بـ  

الشرائي   القرار  اتخاذ  ال  أو في  النية  االستجابة  خلق  وإعالنات  للمنتج  مباشرة  التسويق  من  فبدال   شرائية، 
بديال   المحتوى  أصبح  للمشكالت  مفيد    وحال    المباشرة،  المستهدفين    التيا  العمالء  من  معينة  فئة  تواجه 

 20بعناية.  
التعليمي       اإلعالن  لمفهوم  يقترب  قد  بالمحتوى  التسويق  مفهوم  إن  القول  اإلرشادي    أوويمكن 

Advetorials،    أو على معلومات جديدة    يحتوي تأخذ شكل مقال تحريري    التيوهو نوع من اإلعالنات  
ما ألمر  شارح  طريق  ،فيديو  وتشرح  معين  منتج  ومزايا  خصائص  تبرز  تعليمية  ومكونا  ةأومادة  ته  عمله 

 21وتشيد بإمكاناته. 
ويكمن الفرق الجوهري بين التسويق بالمحتوى الرقمي، والمحتوى البيعي البحت في كون األخير مجرد     

صورة إعالنية لمنتج ما، بهدف البيع المباشر بعدد   أونصوص مصحوبة بمادة ترويجية كمقطع فيديو  
قد يكون    ل محدد، أما التسويق بالمحتوى الرقميكلمات قليلة مركزة، ترصد المزايا التنافسية للمنتج بشك

ا على منصة من منصات  ا مكتوب  منشور    أو سلعة بعدد كلمات كثيرة،    أوعلى موقع خاص بخدمة    مقاال  
تدوينة ما، والهدف منه ليس    أو   امسموع    أو  امرئي    امقطع    أوالتواصل االجتماعي، يقدم معلومة للعمالء،  
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السلعة   بيع  المباشر    أومجرد  هدفه  ينطوى  ولكن  مباشر،  بشكل  بالمعلومات    فيالخدمة  العمالء  تزويد 
المفيدة وحلول ناجعة لمشكالتهم، ليصبح هدفه على المدى الطويل زيادة المبيعات وخلق عالقة والء مع  

 22العمالء. 
لرقمي منها بناء الوعي بالعالمة التجارية، وتحسين ظهور النتائج  وتتعدد أهداف التسويق بالمحتوى ا    

البحث  محركات  على    SEO على  وتطبيقها  البحث  محركات  نتائج  تحسين  مهارات  تعلم  خالل  من 
بالموقع   الخاص  من خالل    أو   اإللكتروني المحتوى  االجتماعي،  التواصل  منصات  كلمات   اختيارحتى 

مفتاحية مناسبة وسهلة، وضع بعض الروابط الخارجية والداخلية ذات الصلة بالمحتوى، فكل تلك األمور  
 .23تبرهن  لمحركات البحث بأن الموقع موثوق به ويحتوي على معلومات قيمة

ا     أهدافه  أيض  طريق   من  عن  المحتملين  العمالء  من  المزيد  واستهداف  الموقع  زيارات  ج  نتاإزيادة 
تحقيق الرفاهية واإلنجاز   فيإبراز دور المنتج    أوحل المشاكل اليومية    فيالمحتوى التسويقي الذي يسهم  

وكذلك بناء ثقة رقمية بين العالمة التجارية وعمالئه    ،جذب المزيد من العمالء المحتملين  فيمما يساعد  
معهم واإلجابة على تساؤالتهم   وتجسير عالقات طويلة المدى مع العمالء من خالل الحرص على التفاعل

 24واستفساراتهم والبقاء على اتصال مستمر ومثمر. 
التكنيك       هذا  يهدف  التجارية ومنظمات األعمال    إلىكما  العالمات  لتشكيل    إيجابيةصورة    فيتقديم 

يجابي نحوها من قبل العمالء ومجموعات المصالح، من خالل تسويق المحتوى الخاص بالقضايا  إاتجاه  
المنظمات    التياالجتماعية   وا   أوترعاها  والتطوعية  االجتماعية  دورها  إلأنشطة مسئوليتها  نسانية وكذلك 

  25المجتمع.  فيتحقيق التنمية المستدامة  في
ترفيهية، وأن يكون   ايناقش أخبار   اخفيف   اومن سمات المحتوى التسويقي الرقمي الجيد كونه محتوى شيق      

  26وأن يعبر عن احتياجات العمالء وتطلعاتهم.  Branded contentبالعالمة التجارية   امحتوى مرتبط  
دور       للمحتوى  التسويقي  األسلوب  كتاب  مهم  ويلعب  خالل    فيا  ا  من  المستهدف  الجمهور  جذب 

بمعايير   إلمامهم  مع  السليمة،  اللغوية  والتركيبات  التعبيرات  توظيف  وكفاءة  المستخدمة  واللغة  المحتوى 
ا لدى المستخدمين، مع  واستخدام الكلمات المفتاحية البحثية األكثر رواج    SEO تحسين محركات البحث  

  27ذل في المحتوى التسويقي المقدم. المبت أواالبتعاد عن األسلوب الالأخالقي 
  28خمسة عناصر كالتالي: فيويمكن إجمال العناصر الرئيسية للتسويق بالمحتوى الرقمي 

بالمعلومات :  Relevanceمة  ءالمال -أ تزويدهم  من  فالبد  العمالء  مع  مستمرة  عالقات  على  للحفاظ 
 حتياجاتهم وتحل مشكالتهم. االمالئمة لذلك، بحيث تكون هذه المعلومات مفيدة للعمالء وتالئم 

  في بحيث تكون المعلومات موثوقة وصحيحة، مما يعزز من ثقة العمالء  :  Reliabilityالمصداقية    -ب 
 أكبر مع المحتوى. الشركة ويخلق تفاعال  

البد أن يعكس المحتوى معلومات قيمة للعمالء، والقيمة تستمد من أهمية المعلومات  :  Valueالقيمة   -ج
 . Brand equity بالمحتوى، وكذلك أن يعكس المحتوى قيمة ووزن العالمة التجارية 
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نتاج المحتوى المبتكر الفريد  إبحيث يجذب المحتوى العمالء من خالل  :  Attractivenessالجاذبية   -د 
 .االنتباه من نوعه، والذي يستخدم عناصر اإلبهار وجذب 

استماالت  :  Emotionsالعاطفة   -ه ويشمل  واإلمتاع  التسلية  عناصر  على  المحتوى  ينطوي  بحيث 
 السلوك المطلوب.  أولمحاولة إقناعه بالمحتوى التأثير على العميل  فيعاطفية 

 
 :29مزايا تسويق المحتوى الرقمي -2
مقارنة    التسويق بالمحتوى يعتبر الخيار األقل كلفة في مجال التسويق : Low cost منخفض التكلفة -أ

فهو يعتمد على نشر المحتوى الرقمي وخلق بيئة تفاعلية معه    ،بغيره من األساليب التسويقية التقليدية
عبر مواقع التواصل االجتماعي المجانية، وقد يستخدم المحتوى الممول لتوسيع دائرة ظهور المحتوى  

 لدى المستخدم.
للتدوير -ب  ا قابل  استخدام  Recyclable & Reusableستخدام  الوإعادة  يعيد  أن  للمسوق  يمكن   :

المقاالت    أوا، والسيما مقاطع الفيديو والصور والمواد التسويقية التعليمية  ا وتكرار  هو مرار  المحتوى كما  
ن يعيد تدويره من خالل استخدام أجزاء من المحتوى وتغييرها وإعادة إنتاجها مرة  أالقيمة، كما يمكن  

ريخ صالحية  ، حيث يمتاز التسويق بالمحتوى أنه تسويق غير متربط بوقت محدد، وليس له تاأخرى 
، بل هو صالح بشكل مستمر ويمكن إعادة إنتاج المحتوى بأشكال وقوالب فنيه مختلفة  انتهاءوقت    أو

 بشكل بسيط مع الحفاظ على األفكار الرئيسية للمحتوى نفسه.
عبر   باستمرارتظهر له  التي: ربما يتجنب المستخدم اإلعالنات Creativeبتكاري غير ممل اتسويق  -ج

أمر ممل، أما    أومواقع التواصل االجتماعي ومواقع مشاهدة الفيديوهات، بل يراها أنها مضيعة وقت  
وطرق   وسائل  عدة  له  الرقمي  بالمحتوى  طريق  إالتسويق  عن  المحتوى،  وصياغة  لتصميم  بداعية 

إدارة    فيق  حيث تتنافس وكاالت اإلعالن والتسوي  ؛الترويج الغير مباشر والذي يتسم بالمحتوى الثري 
ذلك جذب العمالء بشكل    فيوإنتاج المحتوى التسويقي الرقمي اإلبداعي المختلف المتميز، محاولة  

 . بداعي متجدد ومتفرد إ
والتفاعل -د  للمشاركة  قابل تسويق  Interactive قابل  المحتوى  بالمحتوى  التسويق  تفاعلي  : يعتبر  قابال  ا    ا 

 بناء عالقات تفاعلية وتجاوبية مع الجمهور.  يفللمشاركة والتداول بين المستخدمين ويسهم 
: يستخدم الكثير من صناع المحتوى التسويقي محتوى   Sustainableاالستدامة والصالحية المستمرة -ه

(، يصلح لجميع األحيان ويناسب جميع أوقات العام ويمكن  Evergreen Contentدائم الخضرة )
ا سهل  تسويق  فهو  لذلك  مرة،  من  أكثر  يوجد  إل نشره  ولكن  التجدد،   ودائم  النشر  وسهل  نواع أنتاج 

 محددة من المحتوى يصلح في وقت وال يصلح في اآلخر.
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 :قوالب المحتوى التسويقي الرقمي -3
 :قوالب المحتوى المرئي -أ
وتتنوع    :الصور - المعلومات،  إيصال  في  شيوع ا  األكثر  الوسائل  أهم  من  عام  بشكل  الصور  تعتبر 

نتاج المحتوى المصور  إوصور بانورامية، وفى    360الصور بين صور ثابتة ومتحركة وصور دائرية  
 يفضل استخدام الكاميرات المتطورة ومعالجة ألوان الصورة واإلضاءة ببرامج الجرافيك المتعارف عليها

 30المحتوى الرقمي. فيقبل تدشينها 
ا  :مقاطع الفيديو - االعتماد على استخدام مقاطع الفيديو للتسويق بالمحتوى تعتبر من أكثر الوسائل رواج 

  في ستعانة بمحترفين  الإنتاج محتوى الفيديو أهمية ا   في وأعالها في نسبة المشاهدة والتفضيل، ويراعى  
ومحترفين   الفيديوجرافي  متطورة.   فيالتصوير  ببرامج  الفيديو  معالجة  مع  الجدير  ومن   31المونتاج 

 إلى   2تتراوح مدتها من    التيبالذكر اعتماد بعض منتجي المحتوى التسويقي على الفيديوهات القصيرة  
بـ    والتيدقائق    3 جد    ،Video abstracts تعرف  القصيرة  الفيديوهات  عن   ال  والتيا  وكذلك  تزيد 

التسويق عبر هذه    فيولعل شبكة التيك توك هي األولى    Video bytesدقيقة واحدة والمعروفة بـ   
 32ا لدى مستخدمي المحتوى المرئي. القت رواج    والتيالفيديوهات القصيرة 

البيانية والجداول: وتستخدم   - حالة عرض المحتوى الخاص باإلحصائيات واألرقام لتيسيير    فيالرسوم 
ا البيانية  الرسوم  على  المعتمد  الرقمي  التسويقي  المحتوى  حاز  وقد  المتلقي،  على  ضاحية  يإل عرضها 

شكال   البيانية  الرسوم  تعتبر  حيث  المرئية  الثقافة  ذات  الجماهيرية  الشرائح  قبول  على    ا يسير    للبيانات 
 Data Visualization   .33لتمثيل البيانات المعقدة 

للبيانات   - المعلوماتية  و Infographic التصميمات  البيانية  والرسوم  الصور  من  مرئي  مزيج  وهو   :
ما بشكل    االبسيطة، والتي يتم ترتيبها بشكل معين وجذاب وألوان متداخلة، لتفسر موضوع  النصوص  

ا ويسهم  ويسر،  بسهولة  شخص  أي  يستوعبه  حتى  بالتصميم  إل مبسط  االنتباه  لفت  في  نفوجرافيك 
 34واأللوان والصور بشكل منظم وابداعى بسيط. 

 : قوالب المحتوى النصي  -ب
النص     كتابة  االعتماد على  لبناء  هو  بين نصوص  أهدافها  تتنوع  قد  والتي  والتسويقية  الترويجية  وص 

الوعي بالعالمة التجارية بتقديم معلومات عنها، وأخرى  لزيادة المبيعات من خالل عروض وخصومات، 
وثالثة لزيادة الزوار على الموقع بالمحتوى الشيق المفيد، ورابعة بهدف التواصل االجتماعي مع العمالء  

قات طيبة معهم وخامسة لخلق تفاعل مع الجمهور، وسادسة بهدف التجاوب مع االستفسارات وبناء عال
والميزة   والشكاوى،  )الهاشتاج  فيوالتساؤالت  بالوسوم  دعمه  يمكن  ثري  أنه  الرقمي  النصي  (  المحتوى 

 35بالقصص والتجارب.   أو بمراجع معينة أووبالروابط الداعمة )هايبر لينك( وباالستشهاد بالشخصيات 
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المدونات       عبر  التدوين  المصغر  أوويعتبر  التدوين  القوالب   مواقع  أكثر  التسويق    فيا  انتشار  من 
المحتو  منتجي  األعمال  شركات  توظف  حيث  نسبي ا،  التكلفة  منخفض  وهو  مقاالت  بالمحتوى  لكتابة  ى 

تقدم حلوال  لمشكالت   بالمنتجات، تجيب على أسئلة يطرحونها،  متنوعة وقيمة، عن مواضيع ذات صلة 
  36الخدمة التي ستقدمها الشركة. أوتواجههم والتي لها عالقة بالمنتج 

  أو ليوميات،  المدونات النصية إلنتاج المقاالت وا  في ويتم استخدام التدوين عبر طريقين، إما التدوين      
المصغر   التدوين  مواقع  عبر  التجارية    Micro bloggingالتدوين  العالمات  تتنافس  حيث  تويتر،  مثل 

بتقديم   التجارية  العالمات  بعض  وتقوم  البحث،   محركات  مقدمة  لتحتل  النصية  المقاالت  خالل  من 
شكل على  استخدامها  لكيفية  للعمالء  مقالي  شرح  وتقديم  منتجاتها  عن  وموضوعات    استعراض  مقاالت 

 37متنوعة.
موثوقية       األكثر  النصي  بالمحتوى  التسويق  قوالب  من  العلمية  والدراسات  األبحاث  تقديم  يعد  كما 

ومصداقية بين العمالء، حيث تعتبر مشاركة جهود الشركة في البحث والحصول على المعلومة يعد من  
ثقة العمالء بالعالمة التجارية، حيث تثبت البحوث والدراسات   شركة ما مدى  تقوم بها    التيأهم أسباب 

 38تتمتع بها الشركة.   التيالمهنية واالحترافية 
 :قوالب المحتوى المسموع  -ج

يمكن رفعها على   والتيحتى المعلوماتية  أووهي تعتمد على إنتاج المقاطع الصوتية الترويجية     
 .soundcloud مثل  podcastمنصات المدونات الصوتية ومواقع المقاطع الصوتية 

 :  Hybrid content قوالب المحتوى المهجن   -د
 ويقصد بها المحتوى الذي يدمج بين أكثر من وسيط في آن واحد ومن قوالبه:

وك  اإللكترونيةالكتب   - كتب  بنشر  الشركات  بعض  تقوم  حيث  قيمة  والكتيبات:  على    تحتوي تيبات 
ا من شأنها تقديم حلول للعمالء وهو ما يمنح مصداقية أكثر للشركة، ويعزز ثقة نصوص وصور مع  

 مجالها.  فيالعمالء فيها، ويعزز المكانة التسويقية للشركة كخبير 
على    ي للعمالء يحتو   إلكترونيا تقوم شركات األعمال بعمل دليل  : أحيان  اإللكترونيةاألدلة والكتالوجات   -

  اإلنترنت   فيكاتالوج مصور لعدة منتجات معينة ويتم نشرها عبر منصات الشركة    أومعلومات معينة  
 لتعم الفائدة على جميع العمالء.

الرقمية: تنشر الشركات ندوات   - ي الخاص مؤتمرات عقدت عن بعد لدعم المحتوى التسويق  أوالندوات 
لتدشين منتج معين، وقد تأخذ    امؤتمر    أوندوة تسويقية    أووقد تكون الندوة عامة عن موضوع ما    ،بها

 الخبر النصي المرفق بصورة.  أوشكل الفيديو 
التعرف على آراء عمالئها عبر استطالعات    استطالعات  - الشركات على    الرأي الرأي: تحرص بعض 

حتى عبر الموقع الرسمي للشركة بهدف تطوير منتجاتها    أو  عياالجتما السريعة عبر منصات التواصل  
 والتعرف على اتجاهات العمالء نحوها. 
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كان قالبه، وهذا القالب من المحتوى    يمحتوى المستخدم: وهو المحتوى الذي ينشئه المستخدم بنفسه أ -
  إلى المبتكرة، باإلضافة  تسويق المنتج بأفكارهم الفريدة    فيإشراك العمالء المحتملين والفعليين    فييسهم  

 أنها فعالة للغاية من حيث التكلفة. 
االستشهادات والتوصيات: قد تعرض شركة ما استشهادات من عمالئها المخلصين بهدف جذب الفئة   -

جراء ذلك، ونقل التجربة للفئة المستهدفة على    اإليجابيةالمستهدفة بعد تجربة منتج ما، وبيان النتائج  
حق المنتج من    في  اإليجابيةشكل نقاط لالستفادة وتوصية بالتجربة، وقد تأخذ شكل عرض المراجعات  

 39معين.   فيديو لتجربة المنتج مع عميل أو  positive reviewsقبل العمالء 
 أدوات إنتاج المحتوى التسويقي الرقمي: -4

تتنوع أدوات إنتاج المحتوى التسويقي الرقمي، من أدوات خاصة بالنصوص والصور المتحركة وحتى      
من  والذي  التسويقي  المحتوى  على  احترافي ا  طابع ا  األدوات  هذه  وتضفي  واإلنفوجرافيك،  البيانية  الرسوم 

 العمالء وتشجيعهم على التعرض للمحتوى.  انتباهشأنه جذب 
يمكن    والتي   Canvaتستخدم إلنتاج المحتوى مثل أداه    التي وتوجد العديد من األدوات المجانية والمدفوعة  

إنشاء تصميمات جرافيكية بيانية بمختلف األلوان واألشكال، كما توجد  إو    من خاللها  نفوجرافيك ورسوم 
المتحركة  Giphy  ة أدا  ا  Vidyardوأداه    ،إلنتاج الصور  الفيديوهات  المترجمة ألكثر من  إلنتاج  لتفاعلية 

أداه   بناء    MakeMyPersonaلغة،  للمستهلكين  وهمية  شخصية  بناء  على  تعمل  معطيات    وهى  على 
عبر  إو  متوفرة  أدا اإلنترنت حصائيات  أما  للملفات    Anchor  ة ،  مخصصة  مجانية  بودكاست  أداة  فهي 

وأدا  بالفاعليات    Meet up  ة الصوتية،  الخاص  التسويقي  المحتوى  أدا لنشر   Google   ة واألحداث، 
trends  ا  والتي بحث  ألتساعد على معرفة أهم الموضوعات  العالمكثر  إنتاج    ،ا بجميع دول  ومنها يمكن 

 . على الساحة امثار   امعين   امحتوى يخص موضوع  
 وسائل تسويق المحتوى الرقمي:  -5
: يمكن استخدام المواقع الرسمية Official websites العالمة التجارية  أوللشركة  اإللكترونيالموقع  -أ

بناء  و نشر المحتوى    فيللشركات والعالمات التجارية كأدوات للتسويق الرقمي بالمحتوى، حيث تسهم  
 زيادة وعي الجمهور المستهدف بالمنتجات. إلىالثقة بين العالمة التجارية والجمهور،باإلضافة 

  Google، (Yahooحيث تعتبر محركات البحث )مثل  :     Search enginesمحركات البحث   -ب 
المؤدية    في  مهمةوسائل   البوابات  ألنها  بالمحتوى،  مختلف    إلىالتسويق  عبر  التسويقي  المحتوى 

حتى الموقع الرسمي للشركة، وهنا تأتى أهمية تكنيك تحسين نتائج    أومنصات التواصل االجتماعى  
  ، Search Engine Optimizationهولة وفاعلية  محركات البحث للوصول للمحتوى التسويقي بس

التسويقي   المحتوى  ظهور  فرص  زيادة  على  التكنيك  هذا  يعتمد  البحث    فيحيث  محركات  نتائج 
عمل  كيفية  على  التعرف  خالل  من  وذلك  األولى،  النتائج  في  يظهر  بحيث  جوجل  مثل  المجانية 
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 لبحث وتحسينها ومن أهم أدوات الـ  محركات البحث والعوامل المؤثرة على ترتيب نتائج محركات ا
SEO ( :SEMrush Buzzstream / Majestic / Yoast.) 

  اإللكتروني : من أهم وسائل التسويق بالمحتوى االعتماد على البريد    E- mails   اإللكترونيالبريد   -ج
  ي الشرائح المستهدفة، وهنا نول  إلى  إلكترونيةرسائل    فية المحتوى التسويقي وإرساله  غعن طريق صيا 

الرسائل   تكون  بأن  كبرى  بفضل    اإللكترونيةأهمية  بل  نصية  فقط  مختلف   تحتوي ن  أ ليست  على 
 والتفاصيل.   لالستزادةعلى وصالت  تحتوي أشكال المحتوى وكذا 

هذه التطبيقات واعتماد الكثير من    انتشار : مع  Social media app تطبيقات التواصل االجتماعي   -د 
التسويق  ا التسويقي، أصبح  المنصات لدعم نشاطها  تلك  التجارية والشركات على استخدام  لعالمات 

للوصول   الطرق  وأنجح  أهم  من  المنصات  تلك  على  المحتوي  طريق  المستهدفين    إلىعن  العمالء 
منصات   عبر  الرقمي  المحتوى  إدارة  تكنيكات  على  التركيز  يتم  وهنا  المبيعات،    التواصلوزيادة 

وإنتاج المحتوى المناسب مع طبيعة كل منصة والسمات المميزة لمستخدميها، فالمحتوى    ،ماعياالجت
نستجرام، والمحتوى النصي يفضل نشره على تويتر، والمحتوى  إل الخاص بالصور يمكن نشره على ا

 المحتوى المنوع يمكن نشره على الفيس بوك. ،الفيديو يمكن نشره على يوتيوب 
:  استخدام التسويق عن طريق المحتوى من    Sponsored ads   واإلعالنات المنشورات الدعائية   -ه

الدعائية   المنشورات  المدفوعة،    أوخالل  الرقمية  نوعها    اأي  اإلعالنات  يمكن    أوكان  حيث  شكلها، 
توصيله   المطلوب  المحتوى  اإلعالن    ،معين  إعالنيقالب    فيوضع  نشر  أسلوب  تحديد  ثم  ومن 

زيادة المبيعات    في بالعالمة التجارية بما يسهم    اا متصاعد  سيظهر فيها ليحقق ذلك وعي    التيوالمواقع  
ا  . أيض 

التسويق بالمحتوى تدشين المدونات المختلفة سواء    في: من الوسائل المستخدمة    Blogs المدونات   -و
تضم تنويعة    التيالمدونات    أو  ،Podcastمدونات الصوت    وأ،  Vlogs مدونات الفيديو    أوالنصية  

 من أشكال المحتوى الرقمي المختلف.
 

 40مرتكزات بناء استراتيجية المحتوى التسويقي الرقمي: -6
تحديد األهداف التسويقية العامة: من خالل صياغة أهداف تسويقية محددة قابلة للقياس والتحقيق مع   -أ

 هدف. تحديد اإلطار الزمني لكل  
تحديد هدف المحتوى: عند تصميم محتوى رقمي معين البد من تحديد هدف محدد لهذا المحتوى مثل   -ب 

 أو جذب عمالء جدد،    أوتحسين نتائج الوصول عبر كلمات البحث،    أوإثارة الحوار مع الجمهور،  
 الحفاظ على العمالء الحاليين.
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أفكار   -ج محوريإتطوير  النقطة  هذه  وتعتبر  للمحتوى:  التسويقي  بداعية  فالمحتوى  الذي    اإلبداعية  هو 
يجذب الجمهور، ويحقق األهداف التسويقية المحددة من قبل، ويرتبط ابداع المحتوى التسويقي بتحديد  

 .ا، ملهم  ي ا، إرشاد اقناعي  إ، ا، ترفيهي  اطبيعة المحتوى، ما إذا كان تعليمي  
  –الرسوم    –ين مختلفة، كالنصوص  تحديد مضامين المحتوى: فالمحتوى التسويقي شامل لعدة مضام -د 

 .الهاشتاج( –الوصالت الفائقة  –الصوتيات   –الفيديوهات  –الصور 
ويقع   -ه المحتوى:  بث  منصات  المحتوى    اختيارتحديد  لطبيعة  وفقا  المختلفة  المنصات  على  المسوق 

 ووفقا لألهداف التسويقية من المنصة المستخدمة، وكثافة استخدامها لدى العمالء.
النشر   -و إعادة  ومعدالت  المحتوى  تدشين  بتقويم  مخطط  وضع  خالل  من  المحتوى:  تدشين  جدولة 

ف من المحتوى وطبيعة الفعل المطلوب من والتكرار، وعادة ما يشمل المخطط التوقيت والتاريخ والهد
إعادة    أو عجاب بمحتوى  إل ا  أوصفحة    فيمثل االشتراك    ، Call to actionالجمهور نحو المحتوى  

 .  Landing page)صفحات الهبوط(  أخرى الدخول على صفحة  أونشر محتوى معين 
 KPI of digitalتسويقي الرقمي  تقييم وتقويم األداء التسويقي: باالعتماد على مؤشرات قياس األداء ال -ز

marketing    مثل ) عدد مشاهدات الصفحةWeb Traffic Sources  –    مثل مؤشرات التفاعل مع
النقر    – like/ share/ retweet/ commentالمحتوى     –  Click-Through Rateمعدالت 

معاودة الزيارة   تعداد الزوار وتعداد    –  Conversion Rateمعدالت التحويل عبر الوصالت الفائقة   
Returning Visitors  –   معدل االرتداد    -زيارات محركات األبحاث  bounce rate    وهو نسبة

فقط واحدة  صفحة  زيارة  بعد  الشركة  موقع  يغادرون  الذين  انغماس    ،الزوار  زاد  قيمته  قلت  وكلما 
لزوار المتفاعلين  زبائن من خالل معرفة عدد ا  إلىمعدل تحول الزوار    -المحتوى الرقمي  فيالجمهور  

 أوحساب الشركة    فيمعدل النمو وهو عدد الزوار الجدد المشتركين    –مع أزرار الشراء وإجراءاته  
 41. صفحتها الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي(

عمليات تقييم المحتوى    فييمكن االعتماد عليها    التيوتوجد العديد من األدوات المجانية والمدفوعة      
األداء   ومراقبة  يعرف  tracking content marketing performance التسويقي  ما  ا وهو    أيض 
المحتوى   تسويق  جوجل  content marketing metrics  42بقياسات  األدوات:  هذه  ومن   ناليتكسأ، 
(Google Analytics)   ما كل  وتحليل  تتبع  في  تساعد  جوجل  من  مجانية  أداة  المواقع   وهى  يخص 

 أخرى ، وبالتالي تسهم في تقييم كل قطعة من المحتوى التسويقي المنتوج، ويتشابه معها أدوات  اإللكترونية
اوهى مجانية  Feedly أداة   كما توجد   ،Optimizely / Crazy Eggلتحليل المواقع مثل:   وتساعد   أيض 

المواقع المشهورة في نفس المجال حتى يمكن الحصول على أفكار للمحتوى    أوعلى متابعة المنافسين،  
 & / وتطبيقات  Buffer  /Hootsuiteوتتوفر أدوات تحليلية لمواقع التواصل االجتماعي مثل  ،التسويقي

zoho CRM Zoho social . 
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   للدراسة:اإلطار المنهجي 
 نوع الدراسة: .أ

الدراسة    تنتمي  تسويق    إلىهذه  ظاهرة  بتوصيف  الدراسة  تقوم  حيث  التحليلية،  الوصفية  الدراسات 
كيفيا   تحليال  تقدم  بل  فقط  للظاهرة  بالوصف  تكتف  ولم  وقوالبه،  وأهدافه  بعناصره  الرقمي  المحتوى 

 الخاصة.  البحرينيةقطاع الجامعات  فيألساليب ممارسة تسويق المحتوى الرقمي 
 منهج الدراسة: .ب 

لى منهج تحليل المضمون الكيفي، وهو طريقة منظمة ومنهجية بهدف مالحظة  اعتمدت الدراسة ع 
سواء   االتصالي  مضمونها  تحليل  ثم  وتتبعها  ما  نص    ظاهرة  محتوى    أوفيديو    أو صورة    أو  اكان 

للجوانب    االلتفات التحليل أكثر من    فيالتأويل الفلسفي    فياتصالي آخر، ويتسم هذا التحليل بالتعمق  
به من خالل إجراء تحليل    االستعانةحيث تم    ؛43التحليل الكمي   فيصائية المستخدمة  الرقمية واالح

الخاصة   للجامعات  الرسمية  الحسابات  على  المتاحة  للمنشورات  عبر    البحرينيةكيفي  الدراسة  محل 
، حيث لم يكترث الباحث بالتحليل الكمي للمضمون بقدر ما تم التركيز على التحليل  إنستجرامموقع  

الكيفي للمضمون للتعرف على أساليب تسويق المحتوى الرقمي المتبعة لدى هذه الجامعات والتعرف 
عبر   التسويقي  المحتوى  مع  المستخدمين  تفاعل  كيفية  ورصد  لذلك،  المستخدمة  القوالب  أهم  على 

المقارن م، كما تستند الدراسة في منهجها على  نستجرا إلا حيث عمد الباحث على عرض   ؛األسلوب 
جامعات بحرينية خاصة وهي )جامعة العلوم التطبيقية/ الجامعة    3النتائج في أسلوب المقارنة بين  

حيث جوانب    من  األهلية / الجامعة الخليجية(  بهدف مقارنة الممارسات التسويقية للمحتوى الرقمي
 كل والمضمون. الش

 النموذج العلمي المتبع في التحليل الكيفي للمضمون: .ج
لخطوات إجراء    شامال    بروتوكوال  يرصد    والذي 44( م2016)  Bengtssonاعتمد الباحث على نموذج  

للظاهرة   عميق  فهم  ولتحقيق  تساؤالته  عن  واإلجابة  البحث  أهداف  لخدمة  للبيانات  الكيفي  التحليل 
 البحثية، وقد تم تطبيق هذا النموذج في الدراسة من خالل تنفيذ خطوات إجرائية كاالتي: 

 تحديد عينة التحليل الكيفي من حيث القوام والنوع.   -1
 .(إنستجرامالمنشور عبر حساب  يلتحليل )وهتحديد الوحدة األساسية ل -2
النص   -3 مع  فيديو  )مثل  محددة  شكلية  لقوالب  المحتوى  النص    –تصنيف  مع  نص    –صورة 

 فقط....( 
 . االختالفقراءة جميع الوحدات بعناية وتدوين نقاط اتفاق الوحدات ونقاط  -4
طبيعة الفيديوهات    –  الوسوم المرفقة  –لغته    –تحديد فئات كيفية للتحليل مثل )موضوع المنشور   -5

   .الهدف من المنشور( –طبيعة التصميمات الجرافيكية  –طبيعة الصور   –
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يتناولها كل   التيتصنيف المحتوى لمضامين فكرية محددة، بمعنى حصر األفكار واالطروحات   -6
لتوضيح جملة من األطروحات المحددة والموضوعات المتشابهة لبناء عالقات كلية بين    ،منشور

 45لتحليل.وحدات ا
إطار مقارن بين الجامعات الثالث محل الدراسة مع اقتباس أمثلة    فيكتابة تقرير النتائج النهائية   -7

 لدعم النتائج وتأكيدها.  إنستجراممن منشورات 

 الحدود الزمانية والمكانية والموضوعية للدراسة: -د 

  –أجريت الدراسة داخل مملكة البحرين على ثالث جامعات بحرينية خاصة )جامعة العلوم التطبيقية       
  26حتى    م2022يناير    23الجامعة الخليجية( وذلك في مدة زمنية محددة بدأت منذ    –الجامعة األهلية  

  2021م الدراسي  في العا طوال فترة الفصل الدراسي الربيعي لدى الجامعات البحرينية   أي  م2022مايو  
ا، من خالل تحليل كيفي لمضمون المنشورات التي تم نشرها عبر  شهور متصلة تقريب    4لمدة    2022  –

  أي عن موضوع محدد وهو تسويق المحتوى الرقمي مع استبعاد   إنستجرامعلى    الجامعات الثالث حسابات  
 نات البيعية والداخلية(منشور آخر ال عالقة له بهذا الموضوع ) كالمنشورات الترويجية واإلعال

  :ةالتحليليمجتمع وعينة الدراسة   -ه
للجامعات      الرسمية  الحسابات  عبر  المتاحة  المنشورات  كل  في  التحليلية  الدراسة  مجتمع  ينحصر 

التطبيقية    البحرينية العلوم  وقع    -األهلية    –الثالث،   وقد  الثالث    اختيارالخليجية،  للجامعات  الباحث 
المرتبة األولى للجامعات   فيحيث جاء    م2022لعام    ا لمؤشر ترتيب الجامعات البحرينيةالخاصة وفق  

ا  البحرينيةالخاصة   ثم  التطبيقية  العلوم  قام  ألجامعة  وقد  الخليجية،  ثم  غير  هلية  عينة  بسحب  الباحث 
على أسلوب تسويق   تحتوي المنشورات التي    اختيارحيث قصد الباحث    ؛احتمالية من نوع العينات العمدية

 أواإلعالنات البيعية  أو تحمل الترويج المباشر  التيوتم استبعاد كل المنشورات األخرى  ،المحتوى الرقمي
المصالح،   لمجموعات  الموجهة  قو الداخلية  بلغ  العينة  وقد  بواقع  امنشور    616ام  على    امنشور    316، 

و   التطبيقية،  العلوم  جامعة  و    امنشور    114حساب  األهلية،  الجامعة  حساب  على    امنشور    186على 
 حساب الجامعة الخليجية. 

 النموذج العلمي الذي تعتمد عليه الدراسة:
 حيث طور كل من:" SAVEالمزيج التسويقي الجديد تعتمد هذه الدراسة على نموذج "

 
   موقعuniversity Guru  يعرض ترتيب وتقييمات الجامعات البحرينية عبر مختلف المؤشرات الدولية المعنية بذلك، ويتم تحديث الترتيب بشكل

 https://www.universityguru.com/ar/aljamieat--bahrain، متاح على: 2022مايو  1دائم ، وقد تم الدخول على الموقع يوم 
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 Richard Ettenson, Eduardo Conrado and Jonathan Knowles    النموذج التقليدي للمزيج
"، حيث قاموا بنشر مقال    SAVEحروف "    4من    باختصارنموذج تسويقي حديث    إلى  4Psالتسويقي  

يج التسويقي الجديد والذي يهتم بتسويق  عن المز   م 2013عام    Harvard business reviewمجلة    في
   46المنتجات عبر المحتوى التسويقي وليس البيع والدعاية المباشرة. 

النموذج    Eduardo Conrado  ويشير العناصر    إلىمدير التسويق لشركة موتوروال وأحد مطوري هذا 
الحل  هي:  الجديدة  والعناصر  القديمة،  العناصر  عن  بديلة  عناصر  كأربعة  التسويقي  للمزيج  الحديثة 

solution  –    الوصولAccess  –    القيمةValue  –    التعليمEducation،   وفيما يلى شرح مفصل لكل
 47عنصر على حدة: 

الحل  Solutionالحل   -1 التركيز على  بمعنى  )  بدال  :  المنتج  العمالء ال  Productمن  ( حيث أصبح 
حد ذاته، ولكنهم يهتمون بإيجاد حلول لمشكالتهم وكيف يقوم هذا المنتج بتيسير    فييهتمون بالمنتج  

 حتياجاتهم وحل مشاكلهم. احياتهم وتلبية 
من   بدال  : بمعنى التركيز على الوصول بسهولة للمنتج من خالل المتاجر الرقمية    Accessالوصول   -2

  انتشار ( التقليدي على متاجر الجملة والتجزئة الواقعية، بحيث يكون للعالمة التجارية  Placeالتوزيع )
المحتوى الرقمي على مختلف المنصات المتاحة، وتتوافر معلومات مفتوحة المصادر عن    فيواسع  

العالمة التجارية وقصتها وفلسفتها، ليس األمر فقط توزيع تقليدي على رفوف المتاجر ولكن األمر  
 ا.ا وكيف  يصال المعلومات والمحتوى الرقمي بشكل بسيط وجذاب للعميل كم  إهو 

السوقي  Valueالقيمة   -3 التجارية ووزنها  والعالمة  المنتج  قيمة  التركيز على  بمعنى  السعر    بدال  :  من 
( التجارية  Priceالمباشر  العالمة  قيمة  بناء  بعملية  مرتبط  فاألمر   )Brand equity    خالل من 

  في نحو المنتج، فاألسعار    إيجابيةالمحتوى الرقمي الثري الذي يشكل سمعة جيدة ويخلق اتجاهات  
 حد ذاتها قيمة نقدية لكن القيمة المعنوية للمنتج هي سمعته وثقة ووالء العميل به. 

بمEducationالتعليم   -4 المفيد  :  التعليمي  المحتوى  على  التركيز  الترويجي    بدال  عنى  المحتوى  من 
(Promotion ذ تعليمي  تسويقي  محتوى  بإنتاج  مرتبط  فاألمر  أصالة   ي(  ذات  معلومات  يقدم  قيمة 

الترويجية والخصومات وإعالنات االستجابة    بدال    باالهتماموجديرة   العروض  تقديم  التركيز على  من 
 المباشرة.  

يم وفق  لذا  الجديد  التسويقي  المزيج  عناصر  أن  القول  ترتبط  كن  النموذج  لهذا  التسويق    جداا  باستراتيجية 
يقدم حلوال   إنتاج المحتوى الذي  ويعكس قيمة للمنتج وسهل الوصول    عبر المحتوى الرقمي وتعتمد على 

 48ليه ويقدم إفادة معلوماتية وتعليمية جديدة للعميل. إ
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 :الدراسةتساؤالت 
 تشمل الدراسة خمسة تساؤالت أساسية وهي: 

تبدو   -1 البحرينا  ت حساباكيف  الخاصة  والمضمون   يةلجامعات  الشكل  مالمح  حيث  من  الدراسة  محل 
 العام؟ 

  إنستجرام مدى تستخدم الجامعات البحرينية الخاصة استراتيجية تسويق المحتوى الرقمي عبر    أي  إلى -2
 مقارنة باستراتيجية المحتوى الترويجي / البيعي المباشر؟  

 ما أساليب تسويق المحتوى الرقمي المستخدمة لدى الجامعات البحرينية الخاصة؟  -3
 ؟  إنستجرامها الجامعات الخاصة البحرينية عبر ما قوالب المحتوى التسويقي الرقمي التي استخدمت -4
عبر المحتوى الرقمي التسويقي في    SAVEكيف وظفت الجامعات الخاصة البحرينية عناصر نموذج   -5

 ؟ إنستجرام
 

 :نتائج الدراسة في ضوء اإلجابة على تساؤالتها
األول:        التساؤل  على  الخاصة  اإلجابة  للجامعات  الرسمية  الحسابات  تبدو  محل    البحرينيةكيف 

والمضمون   الشكل  مالمح  حيث  من  ولمعرفة جواب السؤال األول فسيتم استعراض عدة    العام؟الدراسة 
 محاور رئيسية وهي: 

 معلومات أساسية عن الجامعات الثالث:   -أ
 ( 1جدول )

 الدراسة المعلومات األساسية عن الجامعات الثالث محل 

 49جامعة العلوم التطبيقية معلومات الجامعة

ASU 

 50الجامعة األهلية 

Ahlia 

 51الجامعة الخليجية 

GU 

طبيعة النشاط  
 ونبذة تعريفية 

خاص،  قطاع  تعليمي  خدمي 
تسعى  بأنها  نفسها  الجامعة  وتعرف 
تعليمية  بمناهج  متميز  تعليم  لتقديم 
الصناعى  القطاع  يحتمها  حديثة 
دولي ا  أو  محلي ا  سواء   العام  والقطاع 
األكاديميين  من  نخبة  خالل  من 

 المتميزين. 

خدمي تعليمي قطاع خاص، وتعرف 
خدماتها  تقدم  بأنها  نفسها  الجامعة 

وعلى للطال الخليج  دول  داخل  ب 
قبل أعضاء هيئة  العالم من  مستوى 
وجودة  ومتميزين  رائدين  تدريس 

 التعليم من الدرجة األولى

خاص،  قطاع  تعليمي  خدمي 
وتعرف الجامعة نفسها بأنها تقدم 
ا متميز ا على أسس   للمجتمع خريج 
خالل  من  قوية  ومهنية  فكرية 
وحياة   متميزة  دراسية  أجواء 

 فريدة.جامعية 

اإلنشاء   تاريخ 
 والمقر الحالي 

ومقرها 2004يوليو    5أنشئت   م 
 بمنطقة العكر الغربي. 

كأول 2001مارس    21أنشئت   م 
ومقرها  البحرين  في  خاصة  جامعة 

 بالمنامة. 

م  2001سبتمبر    17تأسست  
 ومقرها بمنطقة سند.
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التوجه  
 االستراتيجي 

التميز  تعزز  رائدة  جامعة  الرؤية: 
التعليم التطبيقي والبحث العلمي في  

 في البحرين والمنطقة.

ا  جهود  الجامعة  تكرس  الرسالة: 
طالبها  لجميع  الفرص  لخلق 
التنمية  في  للمساهمة  وموظفيها 
الجامعة  وتسعى  للوطن،  المستدامة 
المحلى  الصعيدين  على  للتميز 
والتعلم  التعليم  مجال  في  والدولي 

وتلتز  المجتمعية،  والشراكة  م والبحث 
من  خريجيها  بتوظيف  الجامعة 
خالل ممارسات ريادية لتمكينهم من 
السوق  في  المنافسة  مواجهة 

 العالمي.

النزاهة    -الوالء  –التعاون    –القيم: 
تحسين الجودة   –الشراكة المجتمعية  

 اإلبداع واالبتكار.  –

 

إلى  األهلية  الجامعة  تطمح  الرؤية: 
إقليمية  أكاديمية  مؤسسة  تكون  أن 

م للتحول ودولية  ا  ومحرك  تميزة، 
خالل  من  واالجتماعي،  االقتصادي 
في  النزاهة  من  مستوى  أعلى  تعزيز 
والبحث  التعليم  في  التميز  تحقيق 

 العلمي.

الرسالة: تعزيز اكتشاف المعرفة 
ونشرها لخدمة المجتمع، من خالل  

المشاركة الهادفة في المجاالت  
الفكرية والعلمية والثقافية للحياة في 

والمنطقة العربية والعالم  البحرين 
من خالل تقديم تعليم عالي   .أجمع

 .الجودة بكفاءة مهنية وأخالقية كبيرة

التنوع   –القيم: االمتياز التعليمي 
 -الزمالة والعمل الجماعي –الثقافي 
 المشاركة المجتمعية.  –الطموح 

أن   إلى  الجامعة  تهدف  الرؤية: 
متميزة  تعليم عالي  مؤسسة  تكون 

البحرين بخريجيها    في  وخارجها. 
الرصينة   والبحوث  التنافسيين، 
للتنمية   المجتمعية  والمساهمة 

 المستدامة.

على  الجامعة  تحرص  الرسالة: 
توفير تعليم عالي متطور مستمر  
التفكير  نحو  الطالب  يؤهل 
الحياة  مدى  والتعلم  النقدي 
ا   أيض  الجامعة  وتشجع  والتأمل. 
التأثير  ذات  البحثية  األنشطة 

ف األكاديمية العالي  األوساط  ي 
والمهنية. كما تدعم البيئة المحفزة 
ذوي   وخريجيها  موظفيها  للجامعة 
كل   في  للتنافس  العالية  المهارات 
التحديات  جميع  وأمام  األوساط 

 االجتماعية واالقتصادية.

االمتياز     –التعاون    –القيم: 
الثقافي المستمرة   -التنوع  التنمية 

 اإلبداع   –االستدامة  –

كليات: كلية اآلداب   4تحتوي على   يات  الكل
الهندسة    –والعلوم   كلية   –كلية 
 كلية العلوم اإلدارية.  –الحقوق 

كليات: كلية اآلداب   5تحتوي على  
والعلوم، كلية إدارة األعمال والمالية، 
كلية  والصحية،  الطبية  العلوم  كلية 

 الهندسة، كلية تكنولوجيا المعلومات.

على   كلية    4تحتوي  كليات: 
القانون    –الهندسة   كلية    –كلية 

كلية    –اإلعالم وتقنيات االتصال  
 العلوم اإلدارية والمالية. 
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 :  URLنستجرام إل عنوان الحساب على ا -ب 
 asu_bhويسمى الحساب :   /https://www.instagram.com/asu_bhالعلوم التطبيقية: 

 ahliauniversitybhويسمى الحساب :   https://www.instagram.com/ahliauniversitybh/?hl=enاألهلية: 
 gulf_universityويسمى الحساب:  https://www.instagram.com/gulf_university/?hl=enالخليجية: 

                    

 

 

 

 

 

 ( 1شكل )
 حساب الجامعة األهلية على إنستجرام

 

 

 

 

 

 

 (  2شكل ) 
 إنستجرام حساب الجامعة الخليجية على 

 

 

 

 

 

 

 (  3شكل )
 حساب جامعة العلوم التطبيقية على إنستجرام
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 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

  : Profile photo الصورة الشخصية للحساب -ج
 . واإلنجليزيةسمها باللغتين العربية االعلوم التطبيقية: وضعت شعارها مع 

 . واإلنجليزيةسمها باللغتين العربية ااألهلية: وضعت شعارها مع 
 األكاديمي لها مدون عليه الشعار الخاص بها. الخليجية: وضعت صورة لجزء من المبنى 

للحساب    -د المتابعين  ، العلوم التطبيقية:  م2022مايو    27ا إلحصائيات يوم  وفق    : followersعدد 
 . امتابع   11680ثم األهلية:  ،امتابع   16669ثم الخليجية:   امتابع   21292

 :followingعدد الحسابات التي تتابعها الجامعات  -ه
  74آخر، األهلية: تتابع   احساب   90، العلوم التطبيقية: تتابع  م2022مايو   27حصائيات يوم  ا إلوفق  

 آخر.  احساب   37آخر، الخليجية تتابع  احساب  
  : Bio descriptionالتوصيف التعريفي للحساب  -و 

مملكة البحرين  العلوم التطبيقية: كتبت الجامعة عبارة "جامعة بحرينية رائدة و الجامعة الوحيدة في  
كما وضعت وصلة QAA “  الحاصلة على االعتماد الدولي لوكالة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية

 فعاليات الجامعة. في لالشتراك linktreeلحساب الجامعة على موقع  
األهلية: كتبت الجامعة عبارة "الحساب الرسمي للجامعة األهلية أول جامعة خاصة في مملكة البحرين"  

 ووضعت وصلة الموقع الرسمي للجامعة.   واإلنجليزيةباللغتين العربية 
كتفت بوضع وصلتين األولى لصفحة اليوتيوب، والثانية للتسجيل  االخليجية: لم تقدم الجامعة نفسها ولكن 

 .linktree ليات الجامعة على موقع في فاع
   :Basic icons األيقونات العلوية الرئيسية  -ز

اتصل بنا   –التقديم والتسجيل  –أيقونات وهي: أخبار الجامعة  10حتوى الحساب على االعلوم التطبيقية: 
عنا   –  ASUلماذا    – بعد    -الطالب   اختبارات   -قالو  عن  بريطانية    –التعليم  جامعة  مع    في الشراكة 

 االعتماد. –الخدمات الطالبية  –الهندسة 
كيفية التقديم    –يوم المهن    –يوم المرأة    –أيقونة منها: قصص نجاح    33حتوى الحساب على  ااألهلية:  

الثقافي    – التنوع  للطالب    –يوم  للطالب    –تهنئة  تعليمية  –تقييم  كمنصة  التعليمية    –المودل  البرامج 
 بالجامعة وغيرها. 

  3التطبيقات وهنا تم شرح    نجازات الجامعة، التخصصات،إأيقونات:    6حتوى الحساب على  االخليجية:  
بعد   عن  للتعليم  إتاحة    ،MS Teamsو    outlook و    Moodleتطبيقات  تم  وهنا  الرقمية  الخدمات 

المكتبة   وخدمات  التكنولوجي  الدعم  وحدة  مع  التواصل  ا اإللكترونيةأساليب  حجزو متحانات،  ال،   أيقونة 
 غرفة الدراسة.
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 المنشورات: فياللغة المستخدمة  -ح
جميع منشوراتها النصية أما الصور المرفقة    فياللغة العربية فقط    ةالتطبيقياستخدمت جامعة العلوم      

العربية   بين  تتنوع  نصوصها  فكانت  فقد  واإلنجليزيةبالمنشور  والخليجية  األهلية  أما  على    اعتمدت ، 
 عربية وإنجليزية. مع صور مرفقة مدون عليها نصوص  واإلنجليزيةالمنشورات العربية 

 :  Postsطبيعة المنشورات عامة  -ط
الثالث       الجامعات  للدراسة    فيتشترك  التقديم  بهدف  الترويجية  المنشورات  مختلف    فيطبيعة 

والكادر  بريطانية  جامعات  مع  كالشراكات  جامعة  لكل  التنافسية  المزايا  على  والتركيز  التخصصات، 
والحيا المميز  واإلمكانات    فيالجامعية    ةالتدريسي  الخريجين  من  الشهيرة  والشخصيات  الجامعي  الحرم 

ات الثالث في توجيه  الجامع  اشتركت التكنولوجية وعروض وتسهيالت السداد للمصاريف الجامعية، كما  
بالنتائج   مرتبطة  إعالنات  المثال  سبيل  على  المصالح،  لمجموعات  الموجهة  الداخلية  اإلعالنات  بعض 

 رشاد الطالبي. إلالكتب وأسلوب التسجيل وا استالمالدراسية وطرق 
 طبيعة الفيديوهات:  -ل

الفيديوهات       الباحث    التي تمثلت  في    فيرصدها  التحليل  المرتبة    3فترة  في  رئيسية:    األولى محاور 
لجميع   مختلفة  بتغطيات  الثالث  الجامعات  داخل  الخاصة  األحداث  محتوى  تسويق  فيديوهات  جاءت 
الترويجية   الفيديوهات  وجاءت  خاصة،  وأيام  وتكريمات  واحتفاالت  معارض  من  الخاصة  األحداث 

الشيو   فيللجامعات   الثانية من حيث  البرامج  المرتبة  فيديوهات ترصد    ، بالجامعة   األكاديميةع من خالل 
إمكانات الجامعة التقنية والبشرية، إعالنات فيديو عن فتح باب التسجيل والقبول الطالبي، إعالنات فيديو  

الفيديوهات المرتبطة بإنجازات كل    فيعن خصومات التسجيل،  وجاء   الثالثة من حيث الشيوع  المرتبة 
مجال   فيمات حصلت عليها الجامعة وشراكات تعليمية للجامعة وإنجازات الجامعات  مثل تكري  ؛جامعة

 مجال الجودة التعليمية واالعتماد االكاديمي والمؤسسي.   فيالتنمية المستدامة وخدمة المجتمع وإنجازاتها 
 : Visual IDالتصميمات والهوية المرئية للصفحة  -م

الثالث        الجامعات  أن  القول  لحساباتهايمكن  المرئية  الهوية  ألوان    إنستجرامعلى    ا ستمدت  من 
شكل   في، حيث برزت الهوية المرئية لدى الجامعتين األهلية والخليجية بوضوح  االشعارات الخاصة بهم

  في حيث استخدمت األهلية اللون األحمر واألبيض  ؛التصميمات ووحدة نوع الخط وحجمه وألوان التصميم
واألبيض  أالتصميمات،   األزرق  باللون  فاستعانت  الخليجية  السفلي    فيما  التزييل  ثبات  مع  التصميمات 

الجهات   بشعارات  وعلى   التيللتصميم  ومؤسسى،  وأكاديمي  مهني  اعتماد  على  الجامعة  منها  حصلت 
الهوية المرئية على صفحتها الرسمية بإنستجرام،    فيعدم ثبات  جامعة العلوم التطبيقية نجد    فيالعكس  

استخدمت األزرق    أخرى وفى تصميمات    ،بيض ألبعض التصميمات اللون األحمر وا  في حيث استخدمت  
 تصميمات معينة. في كما دمجت بين األحمر واألزرق واألبيض  ،واألبيض 
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 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

  : Commentsتفاعل المستخدمين على المنشورات   -ن
جد       التفاعل  ولوحظ  انخفض  الثالثة،  الصفحات  على  منشورات   ارتفاعا  مع  التفاعل  في  طفيف 

التطبيقية   ثم  سلوك    في الخليجية  أعلى  أن  الباحث  الحظ  وقد  األهلية،  ثم  الثانية  لدى    تفاعليالرتبة 
الحدود كتابة   بالمنشور وفى أضيق  إبداء اإلعجاب  ثم  الفيديوهات  تعليق على  المستخدمين هو مشاهدة 

التعليقات   التحليل تحمل اتجاهات    التيالمنشورات، وقد جاءت معظم  نحو    إيجابيةرصدها الباحث فترة 
مدح   أو،  التهانيتبادل    أوتعليقات لتشجيع الطالب،    أوالجماعات الثالثة مثل "تستحقون/ فخور بكم/  

   .أداء الكادر التدريسي وقيادة الجامعة"
الثاني:       التساؤل  تسويق    أي   إلى إجابة  استراتيجية  الخاصة  البحرينية  الجامعات  تستخدم  مدى 

 مقارنة باستراتيجية المحتوى الترويجي / البيعي المباشر؟    إنستجرامالمحتوى الرقمي عبر 
الباحث       رصد  السؤال  هذا  على  نشأتها،  ولإلجابة  منذ  الثالث  الصفحات  على  النشر  كثافة  معدل 

  في نشرت    التي للتعرف على عدد المنشورات    لكل صفحة على حدة  Updatingعدل التحديث الدوري  مو 
، بينما بلغ  7191حوالي    م2022مايو    27بلغ عدد منشورات حساب العلوم التطبيقية في  . و فترة التحليل

التاريخ   نفس  الخليجية في  واألهلية  4501عدد منشورات  التطبيقية في  3396،  تفوق  على  يدل  وهذا   ،
 كثافة النشر على إنستجرام. 

تحديث المحتوى، حيث نشرت   فيا  كانت أكثر الجامعات نشاط    التطبيقية وجد أن جامعة العلوم    كما    
العلوم   الربيعي    في  ةالتطبيقي جامعة  الدراسي  التحليل )الفصل  على    امنشور    486(  م2021/2022فترة 
بتسويق المحتوى الرقمي، بينما نشرت الجامعة الخليجية    امرتبط    امنشور    316منهم    إنستجرامحسابها عبر  

الرقمي،    امرتبط    ا منشور    186بواقع    امنشور    258 المحتوى  فقط منهم    210ما األهلية فنشرت  أبتسويق 
الرقمي.  ا مرتبط    امنشور    114 المحتوى  جامعة    بتسويق  صفحة  على  المستمر  التحديث  سبب  يرجع  وقد 

ا، ا يومي  منشورات تقريب    5أكثر من منشور وتقوم بنشر    فيكونها تقدم الحدث الواحد    فيالعلوم التطبيقية  
 .ا ن يومي  ير ا منشو ا، أما األهلية فتنشر تقريب  منشورات يومي   3أما الخليجية فتنشر تقريبا 

ومن األرقام السابقة يمكن استنتاج اإلجابة على تساؤل الدراسة بإيجاز في تفوق استخدام الجامعات      
وتراجع استخدامهم لألساليب   ،الثالث ألسلوب تسويق المحتوى الرقمي كتكنيك تسويقي جديد وله الصدارة

ا وتشجيع  المباشرة  االستجابة  وإعالنات  التقليدية  بالخصومات  الترويجية  التعليمية.   أو لمبيعات    العروض 
السابقة   األرقام  تشير  الخليجية    إلىكما  الجامعة  الرقمي   فيتقدم  المحتوى  تسويق  ألسلوب  استخدامها 

من محتواها، ثم األهلية    %65المرتبة الثانية العلوم التطبيقية بنسبة    في  يأتيمن محتواها، ثم    %72بنسبة  
 % من محتواها.   54بنسبة 

على    وبالتالي      ملموس  تواجد  له  الثالث  الجامعات  لدى  الرقمي  المحتوى  تسويق  أن  القول  يمكن 
ا  يص   ،نستجرامإلصفحات  لم  اآلن  فاألمر  حدته،  تراجعت  فقد  البيعي  التجاري  التسويق  مجرد أما  بح 

  في إعالن عن بداية التسجيل الطالبي    أوسداد المصاريف الجامعية    فيتسهيالت    أوخصومات للدراسة  
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تقديم المحتوى    فيولكن أصبح تسويق المحتوى سيد الموقف وأدركت الجامعات أهميته    ،ةيالفصول الدراس
سيتم التطرق لها    التيمحاور  خدمة المجتمع وغيرها من ال  في القيم المفيد عن إنجازات الجامعة ودورها  

 بالتفصيل. 
الثالث:   التساؤل  البحرينية  إجابة  الجامعات  لدى  المستخدمة  الرقمي  المحتوى  تسويق  أساليب  ما 

 الخاصة وما أهدافها التسويقية؟ 

الجامعات   استخدمتهاساليب تسويقية  أل  محاور مشتركة  ولإلجابة عن هذا التساؤل فقد رصد الباحث عدة
تميزت بها    التيبعض األساليب    في، ولكن جاءت االختالفات  إنستجرام  فيمحتواها الرقمي    الثالث عبر
 عرض مفصل لكل جامعة على حدة لتوضيح األمر: يلي وفيما   ،أخرى جامعة عن 

 بالنسبة لجامعة العلوم التطبيقية: 
بالجامعة: -أ الخاصة  األحداث  محتوى  تسويق  رصد    أسلوب  ألهم  حيث  الجامعة  تسويق  الباحث 

 : الفعاليات واألحداث الخاصة التي تم تنظيمها في الفصل الربيعي مثل
  .افتتاح معرض المهن التاسع بالشراكة مع عدة مؤسسات بالقطاع الخاص المعارض:  -
 .مارس 29الملتقى الشبابي "شبابنا طموح، عزيمة، نجاح " يوم  تنظيم الملتقيات:  -
ثر   الخاصة:األيام   - "نحن  شعار  تحت  األولى  نسخته  في  البحريني  الشباب  بيوم  الوطن و االحتفال  ة 

فبراير وذلك    13  في"  ةايسلوب حأتنظيم يوم رياضي تحت شعار "الرياضة  ،  مارس  24الحقيقية" يوم  
 . فبراير 10ضمن فعاليات يوم البحرين الرياضي 

   ،م2022-2021عام األكاديمي تنظيم لقاء أرباب العمل والخريجين " لل اللقاءات: -
وتنظيم حفلة تكريم المشاركين في    ،تنظيم حفلة تكريم الطلبة المتفوقين لنفس العام الدراسيالحفالت:   -

للجامعات  الوطني  الدوري  في  المتقدمة  المراكز  على  الحائزة  الرياضية  تخريج    ،الفرق  حفل  وتنظيم 
والفوج األول من طلبة البرامج المستضافة من    الفوجين الثالث عشر والرابع عشر من طلبة الجامعة،

 هذا الحدث بنشر مكثف  حظيوقد    (الجامعات البريطانية )لندن ساوث بانك، وكارديف متروبوليتان
بين فيديوهات وصور، تنظيم احتفال بمناسبة يوم الميثاق الوطني البحريني   امتنوع    امنشور    26  يقدر بـ 

   .فبراير 14
المالمؤتمرات:   - ظل  تنظيم  في  ومبدع  مبتكر  جيل  "نحو  عنوان  تحت  الثالث  الطالبي  العلمي  ؤتمر 

 فبراير.  COVID – 19"10 – جائحة
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الجامعة   -ب بدور  الخاص  المحتوى  تسويق  وتنميته:   في أسلوب  المجتمع  حرصت    خدمة  حيث 
ذهنية طيبة عن  الجامعة على بلورة المحتوى العاكس لدورها في خدمة المجتمع وتنميته، وتقديم صورة  

الجامعة من خالل إبراز أنشطة المسئولية االجتماعية واإلنسانية والخيرية التي تقوم بها الجامعة. ومن  
 :أمثلة ذلك

الموجهة    أولمحتوى الخاص بالدورات التدريبية وورش العمل والندوات الموجهة لفئات معينة  اتقديمها   -
المرصودة   الدورات  هذه  ومن  للحضور،  عامة  الدورات    فيبدعوة  الدراسة  مركز   التيفترة  نظمها 

الدراسات والتدريب البرلماني لفئة جماهيرية معينة وهي منتسبي األمانة العامة لمجلس النواب ومنها 
وفق   الجودة   أنظمة  بناء  ادورة  لمتطلبات  األا  ودورة  اإلداري إليزو،  مدقق   ،بداع  تكون  كيف  ودورة 

ودورة طرق واستراتيجيات تصميم    ،دارية الناجحةإل، ودورة االتصاالت اا؟ ناجح    ي امال  احسابات ورقيب  
، كما العمل والهياكل التنظيمية الحديثة، ودورة ديناميكية العمل الجماعي، ودورة التخطيط االستراتيجي

  ،االتصال" لمنسقى مراكز تعليم القرآن الكريممحاضرة عن "تطوير مهارات التفكير و قدمت الجامعة  
كما قدمت الجامعة محتوى يخص ورش العمل الموجهة للجمهور العام بدعوة عامة مثل ورشة إدارة  

ورشة   ، الوقت  االجتماعي   الذكاء  ورشة  االجتماعي   اإلعالم   لمنصات  األمثل  االستخدام  ورشة 
 التفكير الناقد. 

 الهندسة لصباغة واجهتي منازل بمنطقة العكر الغربي.حملة طالب كلية  -
يام عيد  أتنظيم يوم ترفيهي ألطفال "بيت بتلكو" لرعاية الطفولة بمجمع الواحة في منطقة الجفير أول   -

 الفطر.
 االجتماعية. زيارة تطوعية لمركز المحرق للرعاية  -
 األطفال النزالء في مستشفى الملك حمد الجامعي. إلىموجهة  فعالية قرقاعون تنظيم  -
 فعالية إفطار صائم في منطقة الحورة.  -
للعمل  - العاصمة  "محافظة  بوثيقة  مشاركتها  نظير  العاصمة  محافظ  نائب  قبل  من  الجامعة  تكريم 

 .التطوعي في نسختها الثالثة" 
سوق مهارات  بهدف تأهيلهم ل  للخريجين  "فرصك التوظيفية  ز  تدشين برنامج بعنوان " كيف أبدأ؟ عز   -

 العمل. 
حيث تقدم الجامعة    أسلوب تسويق المحتوى الخاص بالتغطيات الصحفية واإلعالمية عن الجامعة:  -ج

  في سمه "تغطيات صحفية" يبرز هذا الملف المحتوى اإلعالمى المنشور عن الجامعة  ا  ابصفة دورية ملف  
 البحرينية. مختلف وسائل اإلعالم 

 

 
  فيها يتم توزيع الحلوى على األطفال لتشجيعهم على الصيام.  انفاعلية بحرينية مرتبطة بمنتصف شهر رمض 
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المحتوى االجتماعي واإلنسانيأسلوب    -د   في التبريكات    أومثل تقديم محتوى خاص بالتهانى    :تسويق 
نسانية، وعلى سبيل المثال رصد الباحث بعض  إلالمحتوى العاكس للعالقات االجتماعية وا  أومناسبة ما،  
 :تيآلكاهذا الصدد  فيالمحتويات 

موجهة للعاملين    تهانيو   ،يوم العالمي للمرأة برمضان وعيد الفطر ويوم األم وال   التهاني: مثل التهنئة -
الكادر   من  الجامعة  بهمألوا  اإلداري داخل  الخاصة  المناسبات  بمختلف  وتهاني  كاديمي  لكبار  ، 

المناصب   تبوأ  مثل  مختلفة  بمناسبات  بالدولة  العمل    وذكرى الشخصيات  وتهنئة  الوطنيميثاق   ،
 فبراير.  22بمناسبة يوم التأسيس السعودي 

 للجامعة. السنوية *تنظيم الغبقة الرمضانية -
بالجامعة، وهو عبارة  إلا  النادينتجه  أحلقات من برنامج "سوالف رمضانية" الذي    4تدشين   - عالمي 

 نسانية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة. إلا للتعرف على الجوانب ادقائق تقريب   6عن حلقات مدتها  
 رئيسها سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.  ةوفا فيلإلمارات  التعازي تقديم  -

والتعلم:  -ه التعليم  عملية  بجودة  الخاص  المحتوى  تسويق  تسويق    أسلوب  على  الجامعة  حرصت 
رصد   حيث  جادة،  تعليمية  خدمات  لتقديم  الحثيث  وسعيها  والتعلم  التعليم  جودة  لمدى  العاكس  المحتوى 

 : اليهذا الصدد على النحو الت   فيالباحث عدة أمثلة 
المجالس االستشارية - اجتماعات  وإدارة األعمال    وهي تخصصات معينة    في  تنظيم  السياسية  العلوم 

 والحقوق.
 بالجامعة. التقنيعرض محتوى مرئي )فيديوهات( عن مزايا البيئة التعليمية والمراكز والتطور  -
زيارة   - مثل  التعليمية  والرحالت  الميدانية  الزيارات  الحقوق  تنظيم  كلية  في  القانونية  العيادة    إلى طلبة 

مكتب المحامية عايشة الظاعن، وزيارة طلبة الهندسة لمجموعة من المشاريع المعمارية واإلنشائية في  
 . م2020دبي باإلمارات، وتنظيم رحلة تعليمية لطالب الهندسة لمعرض أكسبو دبي 

تسليط الضوء على المحتوى الخاص بأعمال الطالب من مشروعات مختلفة مثل تطبيق "محاميك"  -
 لطلبة كلية الحقوق. 

ا - أنظمة  عن  للطالب"  التعريفية  "اللقاءات  فيديوهات  الرقمية  إلعرض  المنصات  واستخدام    في رشاد 
 عد ونظم مشروعات التخرج. التعليم عن ب  

 مسابقة أبطال المناخ التي نظمها مجلس التعليم العالي بالمركز األول. فيفوز مشروع طالبي  -
الرائد   - لدورها  العمل  قبل  ما  والتعليم  للتدريب  البحرين  معرض  قبل  من  الجامعة  العملية   فيتكريم 

 التعليمية. 
 

 *  .الغبقة الرمضانية حدث بحريني يشبه الخيم الرمضانية واألمسيات االجتماعية بمصر يتم تنظيمه فى شهر رمضان من قبل كل مؤسسة بحرينية 
العمل فى القطاع    يقصد بالمجالس االستشارية فى يتم فيها االستعانة بخبراء فى سوق العمل وأرباب  الجامعات البحرينية بأنها اجتماعات سنوية 

ع واإلطالع  للطالب  تدريبية  فرص  وخلق  المختلفة  التعليمية  للبرامج  التعليمية  المناهج  لتطوير  المتميزين،  الخريجين  وكذلك  والعام  لى  الخاص 

 ل. مستجدات ومتطلبات سوق العم
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للتعليم مثل نشر    فيتقديم محتوى عن إشراك الطالب   - منشورات عن    9األنشطة الجامعية الموازية 
/ الثقافي /   الرياضيالمرأة / الموهوبين / المتطوعين /    يالطالبية )ناد   النوادي يل مجلس إدارة  تشك

 .عالمي(إلالبيئة / ا 
العلمي:  -و البحث  بشئون  الخاص  المحتوى  حرصت الجامعة على تسويق المحتوى العاكس    تسويق 

الجامعة   العلمي  فيلتفوق  الم  ؛البحث  النشر  على  هنا  الجامعة  ركزت  العلمية حيث  للمناقشات  ستمر 
الماجستير   الباحث    فيلرسائل  ورصد  التخصصات  الصدد    فيمختلف  مناقشتها    17هذا  تم  رسالة 

 بالجامعة من خالل نشر عنوان الرسالة واسم الباحث ولجنة المناقشة وطبيعة مشكلة الدراسة وأهم أهدافها.
حيث حرصت الجامعة    : والمؤسسيتسويق المحتوى الخاص بضمان الجودة واالعتماد األكاديمي    -ز

وعلى سبيل المثال رصد الباحث عدة    ،الجودة واالعتماد مجال    فيعلى تقديم المحتوى العاكس إلنجازاتها  
 تي: آلهذا الصدد كا  فيمحتويات 

لنفسها   - الجامعة  الـ  تعريف  على  أبBio في  تحصل  التي  البحرين  مملكة  في  الوحيدة  "الجامعة  نها 
 .االعتماد الدولي لوكالة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية"

الجامعة على   - الالئق ونمو االقتصاد، حصول  العمل  العالم في مؤشر  العاشرة على مستوى  المرتبة 
 .م2022التابع لتصنيف التايمز العالمي في التأثير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام  

المرتبة   - على  التنمية    300-201حصولها  أهداف  وتحقيق  التأثير  في  العالمي  التايمز  تصنيف  في 
 . م2022المستدامة لعام 

المركز   - على  تصنيف    461حصولها  في  العالم  مستوى  ماتريك"على  الخضراء   "جرين  للجامعات 
 والصديقة للبيئة. 

المؤسسية   - الشراكات  )التعاون مع    التيتسليط الضوء على  التحليل مثل  الجامعة خالل فترة  أبرمتها 
وال المدنية  الهندسة  بكالوريوس  لتقديم  البريطانية  بانك  ساوث  لندن  مذكرة    –معمارية  جامعة  وتوقيع 

 .تفاهم مع جمعية عطاء للمسؤولية االجتماعية لألفراد(
بالمسابقات    -ح المحتوى الخاص  الجامعة:  التيأسلوب تسويق  قدمت الجامعة عدة منشورات    تقدمها 

  ، تقدمها الجامعة لطالبها ولطالب المدارس البحرينية  التيعن أهم المسابقات    األخرى أكثر من الجامعات  
 نماذج من ذلك المحتوى:   يليوفيما 

على ورش عمل معينة يلتحق    تحتوي مسابقات موجهة لطلبة المدارس البحرينية كل مسابقة    7تدشين   -
)مسابقة ريادة األعمال    ،إنتاج عمل معين ينافس به مع غيره من المتسابقين  فيبها الطالب ثم يبدأ  

مسابقة    –مسابقة التصوير الفوتوغرافي للتراث البحريني    –أفضل عرض تقديمي    -والتسويق المبتكر
-مسابقة البيت المستدام    –مسابقة االستثمار باستخدام منصة بلومبيرغ    –المناظرات بين الطالب  

   .المحمول(مساقة تطوير تطبيقات للهاتف 
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لطالب  - مسابقات  الحقوق    تدشين  كلية  لطالب  الصورية  المحكمة  مسابقة  مثل  أنفسهم    –الجامعة 
التطبيقية  خطاطي  الجامعة    -مسابقة  جريجي  نادى  شعار  تصميم  وسباق    الجري مسابقة    –مسابقة 

  .احتفال المملكة باليوم الرياضي لها( بمناسبةئية االدرجات الهو 
 بالنسبة للجامعة الخليجية: 

األحد -أ محتوى  تسويق  بالجامعةأسلوب  الخاصة  حيث رصد الباحث تسويق الجامعة ألهم    :اث 
 الفعاليات واألحداث الخاصة التي تم تنظيمها في الفصل الربيعي مثل: 

المهن  المعارض:   - يوم  معرض  مقرر    -مايو    19تنظيم  مشروعات  معرض  وريادة    االبتكارتنظيم 
تنظيم معرض الجامعة الخليجية    -مارس    25تنظيم معرض مشروعات التخرج    -  مايو  18عمال  ألا

 أيام بداية من عيد الفطر. 6سيتي سنتر لمدة  في
 الجديدة للجامعة.  االستراتيجيةتنظيم اجتماع الخريجين المتميزين لبناء الخطة االجتماعات:  -
 يونيو. في الداخلياإلعالن عن تنظيم المؤتمر العلمي األول لهندسة التصميم المؤتمرات:  -
عقده  إلااالحتفاالت:   - المقرر  التخرج  حفل  عن  المتفوقين، يونيو  5  فيعالن  لتكريم  حفل  وتنظيم   ،  

)و  الخليجية  لطلبة  خاص  لفرع  الهندسة  كلية  تدشين  حفل  منظمة  Student Branchتنظيم  في   )
IEEE  البحرين مملكة  فرع  ضمن  ببطولة  ،  األمريكية  الجامعة  القدم    دوري احتفال  لكرة  الجامعات 

األول المركز  على  المركز  ،  وحصولها  على  بالحصول  الجامعة  الجامعات   دوري   في   الثانياحتفال 
 السلة.لكرة 

 بداع برعاية مركز االبتكار وريادة األعمال. إل تنظيم يوم الموهبة وااأليام الخاصة:   -
الذهني:   - العصف  الهيئة  جلسات  ألعضاء  الذهني  العصف  جلسة  حول   واإلدارية  األكاديميةتنظيم 

 الجامعة. ورسالةصياغة رؤية  
 . "19تنظيم منتدى "مستقبل التدريس والتعليم بعد كوفيد المنتديات:  -

وتنميته: -ت  المجتمع  خدمة  في  الجامعة  بدور  الخاص  المحتوى  تسويق  حيث حرصت   أسلوب 
الجامعة على بلورة المحتوى العاكس لدورها في خدمة المجتمع وتنميته، من خالل إبراز أنشطة  

 المسئولية االجتماعية التي تقوم بها الجامعة. ومن أمثلة ذلك: 
المونتاج   - )ورشة  مثل  العام  للجمهور  مجانية  عمل  ورش  معلومات    –  التليفزيونيتقديم  نظم  ورشة 

جوجل    فيدورة    –برنامج تالي المحاسبي    فيدورة    – zoho people الموارد البشرية على برنامج  
الضخمة   للبيانات  المرئي  للتمثيل  ستديو  المخدرات    –داتا  إدمان  حول  توعوية  ورشة    –محاضرات 

الدهون   من  والتخلص  الرشاقة  عن  توعوية  التوجيه    –صحية  عن  في    القيادي  ي المعنو ندوة  وأثره 
النبوية    فيهداف  األتحقيق   األزمات    –السنة  إدارة  عن  عمل  البحث   –ورشة  أخالقيات  عن  ندوة 
   .ا(ا وإلكتروني  ورشة عن ممارسة مهنة المحاسبة يدوي   –العلمي 

 مبادرة إفطار صائم التي نظمتها الجامعة الخليجية بالتعاون مع جمعية التربية اإلسالمية.  -
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التدريس:أسلوب    -ج هيئة  أعضاء  قدرات  بتنمية  الخاص  المحتوى    في وهنا تميزت الخليجية    تسويق 
قدرات  وتنمية  لتأهيل  العاكس  للمحتوى  نشرها  خالل  من  وذلك  اآلخرتين،  الجامعتين  على  الصدد  هذا 

مختلف التخصصات والسيما    فيومهارات أعضاء هيئة التدريس من خالل حصولهم على دورات تدريبية  
دولية   شهادات  على  حصولهم  وكذلك  البشرية،  والموارد  والمحاسبة  والت  فياإلعالم  والتقييم،  التعليم  علم 

 مؤسسات التعليم العالي.  فيبالتدريس  دولي كاعتراف وحصول بعضهم على شهادة الزمالة البريطانية 
واإلنساني  -د االجتماعي  المحتوى  تسويق  خاص    :أسلوب  محتوى  تقديم  التبريكات    أو  بالتهاني مثل 

الباحث   رصد  المثال  سبيل  وعلى  واالنسانية،  االجتماعية  العالقات  المحتويات  ومختلف  هذا   فيبعض 
 تي: آلالصدد كا

التهاني والتبريكات لشخصيات بارزة بالدولة بمناسبة تبوأ  ،  التهنئة بحلول رمضان وعيد الفطرالتهاني:   -
 مناسبات قومية.  أومناصب 

 تنظيم الغبقة الرمضانية. -
رمضان" عن أحداث تاريخية    فيالمتوسط دقيقتين لبرنامج بعنوان "حدث    فيحلقة مدتها    30تدشين   -

 حدثت في أيام الشهر الفضيل.
والتعلم:  -ه   التعليم  عملية  بجودة  الخاص  المحتوى  تسويق  حرصت الجامعة على تسويق    أسلوب 

تعليمية متميزة لتقديم خدمات  والتعلم وسعيها  التعليم  العاكس لمدى جودة  الباحث حيث رص  ؛المحتوى  د 
 هذا الصدد على النحو التالي:  فيعدة أمثلة 

مختلف التخصصات مثل مشروعات تخرج طالب   فيتسليط الضوء على الجوانب العملية والتطبيقية   -
 مصورة من المحاضرات العملية لطالب الهندسة واإلعالم.   مقطتفات ، وتقديم الهندسة واإلعالم

زيارة    –لطالب المحاسبة    KPMGنظمتها الجامعة مثل )زيارة شركة    التيالزيارات الميدانية التعليمية   -
جزر أمواج    فينشاء  إل زيارة مشروعات هندسية تحت ا  –شركة زين لطالب اإلعالم والموارد البشرية  

تلفزيون دبي وهيئة    إلىرحلة تعليمية    -م2020زيارة أكسبو دبي    –لطالب هندسة التصميم الداخلي  
لإلذاعة اإلعالم    الشارقة  لطالب  تعليمية    –والتلفزيون  عجمان  رحلة  جامعة  مع  طالبي  وتبادل 

 .باإلمارات(
 الجامعية والبيئة التعليمية ووصفها بأنها "غنية باإلبداع والمتعة والمعرفة" ةنشر فيديوهات عن الحيا -
 الثاني لبرنامج الموارد البشرية. االستشاري عقد المجلس  -
 مختلف التخصصات.  فيبعض المحاضرات  فياالستعانة بضيوف خبراء من الخارج كمتحدثين  -
 
 
العلمي  -و بالبحث  الخاص  المحتوى  تسويق  حرصت الجامعة على تسويق المحتوى العاكس    :أسلوب 

 :  تيآل االبحث العلمي حيث ركزت الجامعة هنا على  فيلتفوق الجامعة 
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العلمية   - السيمنارات  اإلدارية    فينشر  العلوم  لكلية  السادس  السيمنار  مثل  التخصصات  مختلف 
 .والمالية

قبل   - من  المنشورة  العلمية  األبحاث  على  الضوء  العلمية   فيساتذة  األتسليط  والمؤتمرات  المجالت 
  .المحكمة

حرصت الجامعة على   الجودة واالعتماد األكاديمي والمؤسسي:  بإنجازاتأسلوب تسويق المحتوى    -ز
 يلي:  تسويق المحتوى العاكس للجودة واالعتماد من خالل ما

كل تصميماتها الجرافيكية واظبت على نشر تزييل أسفل التصميم من شأنه ذكر    في نجد أن الجامعة   -
الجهات   المستوى    التيجميع  على  اعتمادات  على  الجامعة  منها  والمهن ألا حصلت    ي كاديمي 

 والمؤسسي.
اإلعالم    فيبتدشين عدة برامج تعليمية جديدة مثل برنامج الماجستير    انشرت الجامعة محتوى مرتبط    -

العامة    ،القانون   وبكالوريوس والعالقات  اإلعالم  قسم  اإلعالم    إلىوتحويل  "كلية  باسم  مستقلة  كلية 
 وتقنيات االتصال"  

الشبكة الدولية للمؤتمرات والبحث العلمي التابعة لدول  تأسيس شراكات مؤسسية مع عدة جهات مثل   -
العربي مع    ،المغرب  الكهربائية  والشراكة  الهندسة  بكالوريوس  لتقديم  البريطانية  نورثهامبتون  جامعة 

الميكانيكية  واإللكترونية  مع    ،والهندسة  الشراكة  طالبيوكذلك  وتبادل  وتوقيع   جامعة عجمان  بينهما، 
 مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين الجامعة وشركة صلة الخليج. 

 هلية:ألجامعة اللبالنسبة 
بالجامعة:  -أ الخاصة  األحداث  محتوى  تسويق  ألهم    أسلوب  الجامعة  تسويق  الباحث  رصد  حيث 

 ل: ثالفصل الربيعي م فيتم تنظيمها  التيالفعاليات واألحداث الخاصة 
بمرور   - االحتفال  مثل:  ا عام    15االحتفاالت  بين  الشراكة  على  البريطانيةألا  برونيل  وجامعة    ، هلية 

اإلعالم  الاو  في  الماجستير  برنامج  طلبة  بإنجازات  الطالب حتفاء  تكريم  وحفل  العامة،  والعالقات 
الثان المركز  على  حصولهم  نتيجة  الطائرة  وكرة  القدم  كرة  بفريقي  االحتفال    ي دور   في  ي المتفوقين، 

 . البحرينيةالجامعات 
واالشتراك    –معرض مشروعات تخرج كلية الهندسة    -مارس  22المعارض: معرض المهن العاشر   -

 معرض التعليم والتدريب ما قبل العمل. في
الممارسات   - "أفضل  منتدى  تكنولوجيا    فيالمنتديات:  كلية  تنظيم  تحت  المعتمدة"  التعليمية  البرامج 

 المعلومات. 
الذي نظمه مركز اللغة العربية والدراسات الشرق أوسطية   المؤتمرات: مؤتمر "الشعر في عالم متغير" -

مؤتمر طلبة    -دارية لألعمال والتكنولوجياإلالمؤتمر العلمي كلية العلوم المالية وا  -بالجامعة األهلية  
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الدكتوراه العلمي السنوي الثالث عشر، الذي نظمته الجامعة األهلية بالتعاون مع جامعة برونيل لندن  
مؤتمر "مستقبل التصميم والعمارة من أجل نظام بيئي مستدام" الذي نظمته كلية اآلداب   -البريطانية  

في  والتخطيط  المعمارية  الهندسة  وكلية  ووكسن  بجامعة  والتصميم  الفنون  كلية  مع  بالشراكة  والعلوم 
 جامعة حيدر أباد في جمهورية الهند.

 بمملكة البحرين  المهرجانات: تنظيم مهرجان الجاليات كيوم للتنوع الثقافي  -
 فبراير. 22فعاليات رياضية بمناسبة يوم البحرين الرياضي  -
 طالب. 1000دورة ل  85الذي قدم فيه  يرشاد المهن إلختتام برنامج ا ا -

الجامعة    -ب بدور  الخاص  المحتوى  تسويق  وتنميته:  في أسلوب  المجتمع  حرصت   خدمة  حيث 
خدمة المجتمع وتنميته، من خالل إبراز أنشطة المسئولية    فيالجامعة على بلورة المحتوى العاكس لدورها  

 تقوم بها الجامعة. ومن أمثلة ذلك:   التياالجتماعية 
- " "الخير موجود" طوال شهر رمضان تحت شعار  الخير  إتدشين حملة  حسنة    أي  ي تدر   ال  نكإففعل 

 قدمتها الجامعة طوال رمضان.  التيفيديوهات عن األعمال الخيرية  6نتاج إ تدخلك الجنة" من خالل 
قائمة المساهمين في تقديم الخدمات الم خفضة لألسر المكفولة بالمؤسسة    إلى الجامعة األهلية  انضمام   -

اإلنسانية لألعمال  نسب  ،الملكية  بتقديم  وتقوم  إشراقات(  )بطاقة  خالل  تخفيض  من  لدراسة    %50ة 
 . البكالوريوس لأليتام

 ، عالم بدون مخلفات   :رض تحت عنوانأليوم ا  بمناسبةمثل: ندوة    االستدامةتنظيم ندوات عامة عن   -
 بيئة العمل المستدام.  فيندوة عن الشراكة المستدامة وطرق إدماج مجموعات المصالح 

التأثيرات النفسية والواقع االفتراضي وإدمان تقديم ورش عمل مجانية للجمهور العام مثل:   - ورشة عن 
 .ورشة عن تحليل األسواق المالية، ورشة عن قواعد البيانات الرقمية  ،مواقع التواصل االجتماعي

واإلنساني:   -ج االجتماعي  المحتوى  تسويق  خاص    أسلوب  محتوى  تقديم  التبريكات    أو  يبالتهانمثل 
وا االجتماعية  العالقات  المحتويات  إل ومختلف  بعض  الباحث  رصد  المثال  سبيل  وعلى  هذا   فينسانية، 

 تي: آلالصدد كا
سبة رمضان وعيد الفطر وعيد العمال ويوم المرأة العالمي ويوم التأسيس  االتهنئة بمنالتهاني:  -

 يات الدولة. لكبار شخص يتهان  ،السعودي واليوم الوطني للكويت 
 . مارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيانإلوفاه رئيس دولة ا  فيالتعزية  -
العلمي  -د بالبحث  الخاص  المحتوى  تسويق  حرصت الجامعة على تسويق المحتوى العاكس    :أسلوب 

 :  يتآل حيث ركزت الجامعة هنا على ا ؛البحث العلمي فيلتفوق الجامعة 
 .العلمية المنشورة لدى أعضاء هيئة تدريس الجامعةتسليط الضوء على البحوث  -
 مجالت دولية. فيحصول الطالب على جوائز لنشر بحوث علمية محكمة   -
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 قاعدة بيانات سكوبس. فيإدراج مؤتمر "الثورات االقتصادية"  -
كتاب   فيالطالبات لفصل  إحدىمثل نشر  ، تسليط الضوء على األنشطة العلمية لطالب الماجستير -

 على قاعدة بيانات سكوبس. 
 تنظيم السمينارت العلمية.  -

  حرصت الجامعة على الجودة واالعتماد األكاديمي والمؤسسي: بإنجازاتأسلوب تسويق المحتوى  -ه
 يلي:  تسويق المحتوى العاكس للجودة واالعتماد من خالل ما

 برادفورد البريطانية. عمال بالشراكة مع جامعة ألإدارة ا  فيتدشين برنامج ماجستير  -
 تصنيف التايمز العالمي وتصنيفها باألولى على مملكة البحرين.   فيتقدم الجامعة  -
( من أهداف المساواة الهدف العاشر )الحد من أوجه عدة  فيا عالمي    17تصنيف الجامعة في المرتبة  -

 .الهدف الرابع )جودة التعليم(  في  23والمركز  ،التنمية المستدامة لمنظمة األمم المتحدة
 .للبحث العلمي (SCImago) تحقق المرتبة األولى بين الجامعات الخاصة البحرينية في تصنيف -
المسابقات    -و تسويق محتوى  الجامعة  التيأسلوب  لهذه   ا حيث قدمت الجامعة محتوى داعم    :نظمتها 

 المسابقات وجوائزها وأسلوب المشاركة فيها وعلى سبيل المثال:
 داخل البحرين بجوائز نقدية.  مهمةماكن أأسئلة عن  7تنظيم مسابقة رايتنا بطرح  -
 تنظم مسابقة بطولة تنس الطولة بمناسبة يوم الشباب البحريني.   -
 .لالختراعنحن نخترع" برعاية مركز الجامعة  تنظيم مسابقة "الهاكثون  -
   .تنظيم مسابقة "ذكرى ميثاق العمل الوطني البحريني" -

التساؤل الرابع: ما قوالب المحتوى التسويقي الرقمي التي استخدمتها الجامعات الخاصة  اإلجابة على  
 ؟  إنستجرامالبحرينية عبر 

تم   التيا لبنية المنشورات نستجرام، فيمكن رصد قوالب المحتوى تبع  إلا لتعلق عملية التحليل بموقع انظر     
بروز   المحتوى  قوالب  أكثر  عرض  وسيتم  الثالث  الصفحات  على  الثالث  تحليلها  للجامعات  بالنسبة  ا 

 تي: آلكا
تسويق المحتوى    في حيث برز الجانب االنساني   ألبوم صور لشخصيات:  أومنشور نصي مع صورة   -أ

كاديمي  ألعند الجامعات الثالث من خالل تقديم الصور الشخصية للطالب وقادة الجامعة والكادر ا
 مرفق بنص مزيل بهاشتاجات متكررة لكل جامعة على حدة. ي إطار خبر  فيواإلداري 

حيث عمدت جامعات الدراسة على   منشور نصي مع تصميم جرافيكي مصور وهاشتاجات )وسوم(: -ب 
لخبر معين عن الجامعة وإنجازاتها، مع نص   أونشر التصميمات الجرافيكية المصورة لحدث خاص  

 مزيل بهاشتاجات. 
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من خالل  وقد اعتمدت بشكل كبير جامعة العلوم التطبيقية على هذا القالب  منشور نصي مع فيديو: -ج
وتنوعت مدد هذه الفيديوهات بين القصير    واإلنجازات،تقديم فيديوهات عن مختلف األحداث الخاصة  

وقد زيلت النصوص المرفقة لهذه الفيديوهات  ،الذي ال يتجاوز دقيقتين والطويل أكثر من خمس دقائق
ا حدود    فيالفيديوهات القصيرة    بالوسوم المتكررة، أما بالنسبة للخليجية واألهلية فقد اعتمدوا على  أيض 

 دقيقتين، من خالل تغطية األحداث الخاصة بشكل سريع مع نصوص مرفقة بالهاشتاج. 
بـ "أخبارنا   -د  حيث استخدمت    "تغطيات صحفية":  أوالصحافة"    فيمنشور نصي مع تصميم معنون 

صفة دورية غير  الصحافة لنقل التغطية الصحفية عن الجامعة ب   فيالعلوم التطبيقية عنوان أخبارنا  
 منتظمة، وعلى نفس النسق استخدمت الخليجية عنوان تغطيات صحفية. 

الوسوم   -ه عن  القوالب المختلفة فيمكن حصرها لكل جامعة على    فيتكررت    التي  الهاشتاجات  أوأما 
  فبالنسبة للعلوم التطبيقية تكررت الوسوم التالية : حدة، 

ميز_نفسك #تعليم #حياة_الجامعة #علوم_سياسية  # جامعة_العلوم_التطبيقية #البحرين#
#محاسبة #محاسبة_وتمويل #نظم_معلومات_إدارية #إدارة_موارد_بشرية  .#إدارة_أعمال

  .#مسابقات_جامعة_العلوم_التطبيقية #مسابقات_المدارس #مسابقات  .#التعليم_العالي
 . عالميإل #النادي_ا  2022#جامعة_العلوم_التطبيقية #مجلس_الطلبة #رمضان_ 

#education  #university  #universitylife  #asu_bh  #asu 
 :  يما بالنسبة للجامعة األهلية تكررت عدة وسوم وهأ

 التربية_والتعليم #البحرين  #التعليم_العالي  #الجامعة  #األهلية  ##الجامعة_األهلية  
#GoAhlia  #bahrain  #eduBH  #studyinbahrain #Student #College #ahliauniversity  

#GCC  #education  #university 
 أما بالنسبة للخليجية تكررت عدة وسوم وهي :

 #البحرين #الجامعة_الخليجية #سيتي_سنتر_البحرين #الخليج  
#bahrain #gulf_university #socialmedia 

عام  قوالب    فقد   وبوجه  عدة  استخدام  مثل    فيغاب  الثالث  الجامعات  لدى  الرقمي  المحتوى  تسويق 
اإلا والجداول  البيانية  والرسوم  والفيديوجرافيك  والنشرات إلنفوجرافيك  والكتب  واألدلة  والكتيبات  يضاحية 

 الدورية ودراسات الحالة.
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نموذج  إجابة   عناصر  البحرينية  الخاصة  الجامعات  وظفت  كيف  الخامس:  عبر    SAVEالتساؤل 
 ؟ إنستجرامرقمي التسويقي في المحتوى ال

التسويقي   المزيج  تطبيق  الثالث  الجامعات  بحاولت  األربعة الخاص  محاوره  خالل  من  الرقمي    المحتوى 
 كاآلتي:

الجامعات )كما  :Solutionالحل   -1 التعليمية كحلول تنموية    حيث ركزت  تقديم خدماتها  سبق( على 
 ا جامعتبداعية وتقنية متطورة، وركزت  إبيئة    فيللفئات المستهدفة وكأسلوب لمشاركة المعرفة والدراسة  

مثلث مكتمل األركان من خالل تسويق    فيالعلوم التطبيقية والخليجية على عرض الخدمات التعليمية  
تسويق محتوى خدمة المجتمع وتنميته،    ،تسويق محتوى البحث العلمي  ،محتوى خدمات التعليم والتعلم

 أما الجامعة األهلية فركزت على تسويق محتوى خدمات البحث العلمي وخدمة المجتمع فقط. 
سهلت الجامعات الثالث للدراسة عملية الوصول للموقع الرسمي لكل جامعة    :  Accessالوصول   -2

هبوط   كصفحة  حدة  الرسمي    ،Landing Pageعلى  الموقع  تزييل  الباحث  رصد  عدة    فيحيث 
كما  للطالب،  الدراسي  التسجيل  لعمليات  المباشرة  الترويجية  المنشورات  والسيما  مختلفة  منشورات 

ا على  التسويقي  للمحتوى  المكثف  التحديث  على  التطبيقية  العلوم  جامعة  بشكل  إلاعتمدت  نستجرام 
يس ما  وهو  األخرتين،  الجامعتين  فاق  وإشعاراته    في هم  ملحوظ  المحتوى  الحساب،    لمتابعيوصول 

خطوط   الثالث  الجامعات  معها    اوفرت  للتواصل  المنشورات   فيهاتفية  الجامعة   ،بعض  قامت  كما 
 الخليجية بتدشين حساب رسمي لها على منصة التيك توك كأول جامعة خاصة تستخدم هذا التطبيق. 

نتاج محتوى تسويقي عاكس لقيمة  إالتطبيقية على  ركزت الجامعة األهلية والعلوم    :Valueالقيمة   -3
حيث   للجامعتين،  التجارية  تصنيف  ا الجامعت  اهتمت العالمة  مؤشرات  على  المستمر  التقدم  برصد  ن 

،  "جرين ماتريك"، ومؤشرات استدامة الجامعات  SCImagoومؤشر    "التايمز"مؤشر    :الجامعات مثل
بجودة أعضاء هيئة التدريس   اخر مرتبط  آمن نوع    اأما الجامعة الخليجية فقد عكست محتوى تسويقي  

وكذلك قيمة المنتج التعليمي القائم على التعليم بالمشروعات    ،كقيمة ورأس مال بشرى مهم للجامعة
 والتدريب العملي للطالب. 

فقد أفردت جامعات    اتعليمي    اخدمي    احد ذاتها قطاع    فيا لكون الجامعات  ونظر    :Educationالتعليم   -4
تعليمية   ألغراض  المقدمة  التدريبية  والدورات  العمل  وورش  بالندوات  مرتبطة  منشورات  عدة  الدراسة 

كما   حدة،  على  جامعة  كل  وطالب  العام  مناقشات   اهتمت للجمهور  بنشر  التطبيقية  العلوم  جامعة 
والخليجية   األهلية  وأشتركت  الماجستير،  األ  فيرسائل  الكادر  بحوث  ينقص  نشر  ولكن  كاديمي، 

نستجرام مثل مقال علمي معين  إل التعليمي المتاح على ا  المقاليالجامعات الثالث االستعانة بالمحتوى  
 موضوع معين يطرح للنقاش.  أو ،يتم نشره
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  خالصة نتائج الدراسة:

المحتوى الرقمي  المنشورات الخاصة بتسويق  بين    توصلت النتائج العامة للدراسة إلى وجود اختالف    
عدة أبعاد تسويقية محددة تختلف عن   فيحيث نجد أن كل جامعة قد تميزت   ؛فيما بين الجامعات الثالث 

نشرت أكبر كم   والتية  يلتطبيقالدى جامعة العلوم    املحوظ    افبالنسبة للعلوم التطبيقية نجد تقدم    ،األخرى 
بالبحث العلمي داخل الجامعة مثل مناقشة  من حيث عدد المنشورات المرتبطة بتسويق المحتوى الخاص  

الماجستير   درجة  على  للحصول  العلمية  المحتوى    في الرسائل  تسويق  وكذلك  المختلفة،  التخصصات 
  في نفذتها الجامعة طوال الفصل الربيعي )فترة التحليل(، أما األهلية فقد تميزت    التيالخاص بالمسابقات  

الخاص   التسويقي  المحتوى  مؤشرات   في  ابإنجازاته نشر  على  تقدمها  نشر  خالل  من  التعليمية  الجودة 
ومؤشر   التايمز  )مؤشر  الجامعات  تقدمها  SCImagoتصنيف  وكذلك  التنمية    في (  أهداف  مؤشرات 

المتحدة لألمم  التابع  تميزت    ،المستدامة  فقد  الخليجية  ق  فيأما  بتنمية  الخاص  المحتوى  درات تسويق 
كفاءتهم   لرفع  متخصصة  علمية  وشهادات  بدورات  تزويدهم  خالل  من  التدريس  هيئة  أعضاء  ومهارات 

وكذلك تسويق المحتوى الخاص بجودة عملية التعليم والتعلم داخل الجامعة من خالل    ،العلمية والتدريسية
 اخل المحاضرات. التخصصات المختلفة وتفاعلية الطالب د  فيتسليط الضوء على المحاضرات العلمية 

اآلخر   الجانب  الثالث  اوعلى  الجماعات  باألحداث   فيشتركت  الخاص  المحتوى  تسويق  على  االعتماد 
الجامعات    التيالخاصة   الربيعي  فينظمتها  المجتمع    ،الفصل  بخدمة  الخاص  المحتوى  تسويق  وكذلك 

 .واألعمال التطوعية والخيرية للجامعات 
لقالب       ملحوظ ا  استخدام ا  نجد  المحتوى  تسويق  في  المستخدمة  للقوالب  مع  وبالنسبة  نصي  منشور 

، كما كررت الجامعات الثالث نشر وسوم معينة تيسير ا على المستخدم  ألبوم صور لشخصيات   أوصورة  
 .SEO في البحث عن المضمون ولرفع نتائج ظهور الحساب عبر محركات البحث 

نفوجرافيك  إلا  :تسويق المحتوى الرقمي لدى الجامعات الثالث مثل  فيوعة من القوالب  ت مجمغاب  وقد     
 .يضاحية واألدلة والكتب إلوالفيديوجرافيك والرسوم البيانية والجداول ا

كمزيج تسويقي جديد في    SAVEوأخير ا يمكن القول أن الجامعات الثالث نجحت في توظيف نموذج      
 تسويق المحتوى الرقمي لها. 

 توصيات الدراسة:
ومحاولة  -1 الرقمي  بالمحتوى  التسويق  لتكنيك  أهمية  إيالء  والخاصة  العامة  البحرينية  الجامعات  على 

 .تقليص حصة المحتوى الترويجي البيعي المباشر
على الجامعات البحرينية محل الدراسة إيالء أهمية لإلنفوجرافيك والفيديوجرافيك التعليمي لمجموعات    -2

قيمة   معلومات  يعكس  قد  والذي  جامعة  فيالمصالح،  بكل  المتوفرة  العلمية  التخصصات   ،مختلف 
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التسويقية   التعليمية  الرسالة  ولتحقيق  المجتمع  وتؤك  التيإلفادة  الجامعة  قيمة  العملية تعكس  جودة  د 
 التعليمية بها بشكل غير مباشر.

المحتوى   -3 بتسويق  االهتمام  الدراسة  محل  البحرينية  الجامعات  بالمؤثرين    باالستشهاد المرتبط  على 
على مواقع التواصل االجتماعي، واستضافة محتوى يخص مشاهير الخريجيين لكل جامعة    البحرينيين
 على حدة.

  األكاديميكادرها    أوعلى الجامعات البحرينية محل الدراسة تشجيع المحتوى المنتج بواسطة طالبها   -4
 التسويقي. للمحتوى  امختلف   ي ابداع إ اعتبارها مشاركات ثرية لمجموعات المصالح ونوع  اواإلداري ب

علمية    ومقاالت على الجامعات البحرينية محل الدراسة االهتمام بنشر محتوى لكتب مجانية للتحميل   -5
جادة ونتائج لدراسات حالة رصينة ومفيدة للجمهور العام بهدف تحقيق اإلفادة العامة وتقديم المعرفة 

 للجميع. 
بإنتاج محتوى  -6 االهتمام  الدراسة  البحرينية محل  الجامعات  تسويقي يشتمل على جداول ورسوم   على 

لمستخدم البيانات  تمثيل  تيسير  باب  من  األدلة  إل ا  ي بيانية  لتسويق  محتوى  إنتاج  وكذلك  نستجرام، 
 .  ي الخاصة بالطالب والكادر التدريسي واإلدار  PDFالرقمية 

منصة  إدارة المحتوى الرقمي على    فيعلى الجامعات البحرينية محل الدراسة االستعانة بمتخصصين   -7
موحدة إنستجرام وتصميمات  احترافية  إلدارة  ويحتاج  منظم  غير  المحتوى  أن  الباحث  الحظ  حيث   ،

الفوتوغرافية   والصور  الفيديوهات  جودة  أن  رغم  حدة،  على  جامعة  لكل  محددة  مرئية  هوية  تعكس 
احترافية   تعكس  الجرافيكية  وا  فيوالتصميمات  والمونتاج  والتصميم،  إلالتصوير  إدارة ال  إخراج  أن 

وأهدافها  الجامعة  استراتيجية  مع  تتوافق  واضحة  واستراتيجية  احترافي  لتنظيم  يحتاج  نفسه  المحتوى 
 ورؤيتها. 

على جامعات الدراسة االهتمام بتسويق محتوى البودكاست )المقاطع الصوتية( حيث غاب هذا النوع   -8
نهائي   المحتوى  البمن  من  االستفادة  ويمكن  التحليل،  فترة  أثناء  محتوى  ا  تسويق  خالل  من  ودكاست 

  في تخصص اإلعالم، تسويق محتوى صوتي مرتبط بمواهب فنية للطالب    فيإلنتاج الطالب    صوتي
 إلقاء الشعر والخطابة.  أو األغاني أوقراءة القرآن 

بالنسبة للجامعة األهلية: البد أن تهتم الجامعة بنشر المحتوى التسويقي الخاص بالتغطيات اإلعالمية   -9
للجامعة   المحتوى    فيوالصحفية  هذا  توفر  حيث  المختلفة،  اإلعالم  األخرتين    فيوسائل  الجامعتين 

عليها    فيوغاب   كما  الإاألهلية،  وبناء  والتعلم  بالتعليم  خاص  تسويقي  محتوى  مع  اشر نتاج  كات 
تنشر    ،األخرى الجهات   لم  ألنها  بالجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  ومهارات  قدرات  تنمية    أي وكذلك 
 فترة التحليل عن هذه المحاور. فيمحتوى 

أعضاء   -10 ومهارات  قدرات  بتنمية  الخاص  المحتوى  تسويق  غاب  التطبيقية:  العلوم  لجامعة  بالنسبة 
 المستقبل.  فيتوصي الدراسة بإنتاج محتوى لهذا المحور  بالتالي ،هيئة التدريس بالجامعة
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للجامعة   -11 الجامعة    الخليجية: بالنسبة  تقدم  عكس    أيلم  مسابقاتها  تسويق  شأنه  من  محتوى 
األخرتين،   المحتوى   بالتاليالجامعتين  من  النوع  بهذا  باالهتمام  الدراسة  تقديم  توصي  محاولة  مع   ،

 . على مؤشرات ترتيب الجامعات عالمي امحتوى من شأنه تسويق ترتيبها الدولي 
 

  ما تثيره الدراسة من أفكار لبحوث مستقبلية:
فاعلية   .1 عن  دراسات  اال إجراء  بالذكاء  المحتوى  البريد تسويق  حمالت  على  مبنى  وهو  صطناعي: 

بناء    التي  اإللكتروني تتم  العمالء  عن  بيانات  لقواعد  شرائه  ع  تستند  وأنماط  المستخدم  سلوك  لى 
التواصل  مواقع  على  الزبائن  لدى  المفضل  الممول  المحتوى  ظهور  وكذلك  التسويقية،  وتفضيالته 

المفتاحية   البحث  كلمات  على  االعتماد  خالل  من  خالل    التياالجتماعي  ومن  الزبون،  يستخدمها 
 تفضيالت البحث والمتابعة. 

عن   .2 بحوث  المنش إجراء  المحتوى  ألي  تسويق  من    Machine Generated Content (MGC)ا  أ 
الرسائل البريدية    في  ا عبر مختلف الوسائل الرقمية، سواء  خالل برمجة المحتوى التسويقي وتوزيعه آلي  

 . Bots من خالل الرد التلقائي على االستفسارات  أو
والذي يهتم بإنشاء  :  Augmented Realityتسويق المحتوى عبر الواقع المعزز  إجراء بحوث عن   .3

من  تسويقي  الحقيقية  محتوى  المستخدم  بيئة  في  والمعلومات  المنتجات  إسقاط بعض  بهدف   ،خالل 
من خالل التجسيم وتقنيات  عمله ومزاياه    ةقناعه بطريقإومحاولة  بشكل افتراضي  مامه  أتجسيد المنتج  

 .الهولوجرام
عن  إ .4 بحوث  االفتراضجراء  الواقع  عبر  المحتوى  بداسة  :  virtual reality ي  تسويق  يهتم  والذي 

إنشاء و   أساليب  برامج  داخل  األبعاد  ثالثي  المجسم  االفتراضي  التسويقي  الواقع   شبكات المحتوى 
الموقع    ،االفتراضي لزوار  المنتجات  تقديم  االفتراضية  أوبهدف  األلعاب  هذا  العبي  فاعلية   ومدى 

 .النوع التسويقي على الجمهور العربي
عن   .5 دراسات  الرقميإجراء  للمحتوى  تسويقية  كأدوات  الحديثة  االجتماعي  التواصل  مواقع   ،استخدام 

واسع لدى المستخدمين مثل:   انتشارا ولها  ظهرت على الساحة مؤخر    التيوالسيما المواقع والتطبيقات  
TikTok -Clubhouse -Discord . 
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Abstract 

        The study aimed to identify the methods of marketing digital content 
used through the official accounts of Bahraini private universities (University of 
Applied Sciences - Ahlia University - Gulf University) through a qualitative 
analysis of digital content published during the spring semester 2021/2022, and 
a purposive sample of 616 was withdrawn, with 316 posts on the account of the 
University of Applied Sciences, 114 posts on the account of Ahlia University, 
and 186 posts on the account of the Gulf University. The general results of the 
study concluded that there is a difference between the posts on digital content 
marketing among the three universities, where we find that each university has 
been distinguished in several specific marketing dimensions that differ from the 
others. The number of posts related to content marketing for scientific research 
within the university, such as discussing theses to obtain a master’s degree in 
various disciplines, as well as marketing content for competitions implemented 
by the university throughout the spring semester (analysis period). Education by 
publishing its progress on the university ranking indicators (the Times index 
and the SCImago index) as well as its progress in the indicators of the 
sustainable development goals of the United Nations. As for the Gulf region, it 
was distinguished in marketing content for developing the capabilities and skills 
of faculty members by providing them with specialized scientific courses and 
certificates to raise their scientific competence and teaching, as well as 
marketing content for the quality of the teaching and learning process within the 
university by highlighting the scientific lectures in different disciplines and the 
interaction of students within the lectures. On the other hand, the three 
universities participated in relying on content marketing for special events 
organized by universities in the spring semester, as well as marketing content 
for community service and voluntary and charitable works for universities. As 
for the templates used in content marketing, we find a noticeable use of a text-
post template with a picture or photo album of characters. The three universities 
also repeated publishing certain tags to facilitate the user in searching for 
content and to raise the results of the account’s appearance through search 
engines (SEO). A set of templates were absent in digital content marketing at 
the three universities, such as infographics, videographics, graphs, explanatory 
tables, and books.  
 
Keywords: Digital Content Marketing - Bahraini Private Universities - 

                    Instagram - Digital Marketing. 
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