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 49ص ( ...  حلوان جامعة ) لبيبة عبد النبي إبراهيمأ.م.د.                                                            
 

 
 

 
 

 : وفعاليتها في التعليم لتخصصات اإلعالم التعلم الرقمياالتجاهات الحديثة في بحوث نظم  ▪

 دراسة تحليلية مقارنة        

 93ص( ...  المنوفيةجامعة )  طارق محمد الصعيديد. أ.م. 
 

إعالنات الواقع المعزز بمواقع التواصل االجتماعي ودورها في بناء الوعي بالعالمة التجارية لدى المستهلك  ▪
                                   أنموذًجاالسعودي: يوتيوب 
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 223ص ( ...  الشيخكفر جامعة ) د. أسامة عبد الحميد محمد
 

 القة تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بجودة الحياة لدى كبار السن: دراسة مسحية ع ▪
 

 251ص ...   ( حلوانجامعة ) هبة هللا صالح السيدد.                                                                  
 

 

 ِمنصَّات التَّواصل االجتماعّي، وتأثيراتُها على ثقافِة االستهالِك الغذائّيِ في مصر:ظاهرةُ "موك بانغ" عبر   ▪
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تأثير المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أبعاد التسويق الرقمي في المؤسسات المصرية:   ▪
 دراسة تحليلية على عينة من المؤسسات اإلنتاجية

 335( ...  صاألزهرجامعة )  د. رمضان إبراهيم محمد عطية
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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                

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

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   بإشراف علمي منالمتخصصين في نفس المجال،  

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

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

ال   مطبوعاتوالمجلة ضمن      التعليم واالستشارات  الوكالة  المتخصصة في  العامة  للعالقات  عربية 

 العلمية والتدريب. 

 

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

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة 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

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

نشر العلوم الطبيعية "  " NSP للمؤسسة األمريكية  م2022في تقرير عام    2.12بمعامل تأثير بنسبة  

 .برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

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

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 نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  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 

 جة العلمية. منح صاحبها الدر

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي راعى اتباع األسس العلمية الصحيحة فيُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  الخط    Boldوالعناوين  ونوع  العربية،  البحوث  في 

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

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   اإللكتروني من البحث بالبريد  نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 ، وإرفاق ملخصين باللغتين العربية واإلنجليزية للبحث. مختصرة عنه

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

من رسوم نشر البحث  وإرسال جزء   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  عضوية    (%20)  للمصريين  يحمل  العلمية  الزمالة  لمن 

من الرسوم   (%25)والجنسيات األخرى. وتخفيض  من المصريين    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

 .ال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرى -

  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 

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

 إرسال عدد

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

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )$، و300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

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

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة 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 اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 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
 

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

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

ال شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  العلمية  وهي  جمعيات 
وجد   ـــ  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة  بالقاهرة( ضمن مطبوعات  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  بأكاديمية 
للنشر على   المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  الراغبون في  األساتذة  فيها 

ها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إلي
لت المجلة على أول معامل تأثير عربي  للدوريات العلمية  (AIF)من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ

العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  
، والمعامل تابع لمؤسسة  م2022في عام   2.12م، 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  "
م ضمن الفئة  2022معياًرا، وصنفت المجلة في عام  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

  للعام الثاني   على المستوى العربي  ، والمجلة األعلىوهي الفئة األعلى في تخصص اإلعالم"  Q1"األولى  
تأثير=    على التوالي، لعام    ICR، كما تحصلت المجلة على معامل االقتباس الدولي  0.5833بمعامل 

 . 1.569م بقيمة=  2021/2022
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

للجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها  
( )7بـ  درجات من  ال7(  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت  وكذلك  (.  "معرفة"،  رقمية 

لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  المجلة ضمن  أصبحت 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
  -دار المنظومة    - EBSCO HOSTنات الرقمية الدولية: )والمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيا    

 معرفة(.  -العبيكان 
من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا  -األربعين  و  الثاني  - العدد هذا وفي     

بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة   الباحثواألساتذة  المجال عدًدا يضم  حول    ينالمشاركين والمساعدين وكذلك 
واإلعالن"؛ العامة  العالقات  "حمالت  من    موضوع:  للباحثين  تكوين رصيد  بهدف  العلمي  للنشر  مقدمة 

 أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. 
  نجد   ،" من المجلةواألربعين  الثاني"  بالجزء األول من العددففي البداية وعلى صعيد البحوث الواردة       
 العالقات العامة الرقمية دور ن:"تحت عنوامشترًكا   بحًثا من جامعة الملك عبد العزيز السعوديةمن 
 



 "، وهو مقدم من: عبر منصة تويتر في إقناع المواطنين باالكتتاب العام في شركة أرامكو السعودية 
 .بدور علي غرم هللا الغامدي ،السعودية ، منآالء بكر علي الشيخد. م.أ. 

الشعبوية  "  بعنوان:دراسة    ت ، فقدَّمحلوانمن جامعة    ،مصر، من  لبيبة عبد النبي إبراهيم  د.أ.م.  أما    
 ". الرقمية للسياسي اإليطالي "ماتيو سالفيني": دراسة أثنوجرافية افتراضية

 بعنوان: دراسة تحليلية مقارنة ، مصر، من طارق محمد الصعيديد. أم. ، قّدم:المنوفيةجامعة ومن     
 ".اإلعالماالتجاهات الحديثة في بحوث نظم التعلم الرقمي وفعاليتها في التعليم لتخصصات   " 

قّدمتا       القرى  أم  جامعة  حسيند.  أ.م.ومن  جالل  اللحياني  ،مصرمن  ،  عزة  خالد  من غادة   ،
الوعي   بعنوان:دراسة    ،السعودية بناء  في  ودورها  االجتماعي  التواصل  بمواقع  المعزز  الواقع  "إعالنات 

 ".بالعالمة التجارية لدى المستهلك السعودي: يوتيوب أنموذًجا
م ا ،مصااارمـــن ، كفـــر الشـــي مـــن جامعـــة  أساااامة عباااد الحمياااد محماااد د. وقـــدَّ "محـــددات  بعنـــوان: بحثـــً

 ".مصداقية التقييمات اإللكترونية وعالقتها بنية الشراء لدى المستهلكين: دراسة شبه تجريبية
َعالقة  " ، تحت عنوان:مصرمن    ،هبة هللا صالح السيد  .دلـ    دراسة مسحيةنجد    حلوانجامعة  ومن  

 ". تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بجودة الحياة لدى كبار السن
ظاهرُة "موك "  بحًثا بعنوان:مصر،    من،  منة هللا كمال موسى ديابد.    قدَّمت،  بني سويف جامعة  ومن      

ات التَّواصل االجتماعّي، وتأثيراُتها على ثقافِة االستهالِك الغذائيِّ في مصر  :بانغ" عبر ِمنصَّ
 ".تحليٌل نتنوغرافي في ضوِء نموذج االستخداِم التَّعويضّي لإلنترنت  

تأثير المواقع    بحًثا بعنوان:  ،مصر، من  عطيةمحمد  د. رمضان إبراهيم    مقدَّ ،  جامعة األزهر وأخيًرا من      
المصرية: دراسة  اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أبعاد التسويق الرقمي في المؤسسات  

 ."تحليلية على عينة من المؤسسات اإلنتاجية
ال      من  الثاني  الجزء  متنوعة،  أما  بحوًثا  يضم  المجلة  من  واألربعين"  "الثاني  من  عدد            ، مصرنجد 
دراسة ميدانية على  من المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث،    ِنعم محي الدين عبد الغفارد.  

بعنوان: "العالقة بين أنماط القيادة التنظيمية واتصاالت إدارة التغيير مصر    شركات المحمول العاملة في 
 ". التنظيمي

م     بحًثا بعنوان:السعودية،  منعيسى بن صالح الكثيري، د.  ومن جامعة الملك عبد العزيز، قدَّ
كأداة   للمنظمة  اإللكتروني  الموقع  عناصر  فاعلية  العامة:"تقييم  العالقات  أدوات  من  دراسة   اتصالية 

 ". تحليلية بالتطبيق على عينة من الوزارات في المملكة العربية السعودية
أفالم  بعنوان: "  ميدانية، من جامعة كفر الشي ، دراسة  مصر، من  د. سعاد محمد المصري مت  وقدَّ    

 . سنة" 12-9الرعب وتأثيرها على السلوك العدواني لألطفال من 
، بحًثا  مصر، من  د. هالة حمدي غرابة ومن معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالم واالتصال، قدَّمت     

    ".إدراك الصحفيين لمعايير السالمة المهنية واألمن الرقمي وتطبيقهم لهابعنوان: "



اليحيى، من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، قدَّمت  السعوديةومن        د. هديل بنت علي 
العوامل المؤثرة في قبول ممارسي العالقات العامة واستخدامهم للتطبيقات الرقمية: دراسة بحًثا بعنوان: "

 . " (UTAUT)ميدانية في ضوء النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامه 
في ضوء نظريتي تأثر  ، دراسة ميدانية  مصر، من  د. سمر إبراهيم عثمانومن جامعة بورسعيد قدَّمت      

إدراك الشباب لتأثيرية المضامين المقدمة عبر حسابات المؤثرين "  بعنوان:  الشخص الثالث والواقع المدرك
  ".بمواقع التواصل االجتماعي وعالقته بمدركاتهم االجتماعية

التحليل السيميولوجي  ، من جامعة المنصورة، قدمت بحًثا بعنوان: " مصر، من حنان عبد الصمد د.  أما      
 ". لكاريكاتور العنف األسري بالمواقع الصحفية: اليوم السابع نموذًجا

م     قدَّ القرى،  أم  جامعة  من  من:    وأخيًرا  الهذليكل  الهالل  سعيد  ،صالح  الحفيظ  عبد  من   صالح 
ُعوِديَّة من خالل "بحًثا مشترًكا بعنوان:  ،السعودية ْقِميَّة في تعزيز القوة الناعمة السُّ دور العالقات العامَّة الرَّ

 ". مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية
 

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

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

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

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

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             

 
 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  
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التسويق  أبعاد  تحقيق  في  االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإللكترونية  المواقع  تأثير 
 دراسة تحليلية على عينة من المؤسسات اإلنتاجية  :الرقمي في المؤسسات المصرية

 
 

   رمضان إبراهيم عطية خليلد.                                                                                                                
        

         dr.ramadanibrahim@gmail.com 
                                                                                                جامعة األزهر 

                                              
 

 ملخص:
استخدام المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي في    تأثيراستهدفت الدراسة التعرف على        

هذه   وتعد  بها،  الرقمي  التسويق  أبعاد  وتحقيق  المصرية  المؤسسات  في  التسويق  اساليب  تطوير  تحقيق 
األجهزة   صناعة  قطاع  مثل  وقد  المسح،  منهج  على  اعتمدت  التي  الوصفية  الدراسات  من  الدراسة 

العربي جروب كممثل للشركات الخاصة، وشركة حلوان لألجهزة المعدنية   تيشركاإللكترونية والكهربائية  
إيجيبت فودز   شركتي( كممثل لشركات القطاع العام، ومثل قطاع المواد الغذائية كل من  360)مصنع  

السيراميك   بينما مثل قطاع  العام،  القطاع  الخاصة وشركة سيلو فودز كممثل لشركات  للشركات  كممثل 
شركة سيراميكا أرت كممثل للمؤسسات الخاصة والشركة الوطنية للرخام والجرانيت كممثل   والرخام كل من 

منشوًرا وإعالًنا على صفحات الفيس    321للشركات العامة، وبلغت عينة الدراسة من المنظمات الخدمية  
ير أساليب بوك، وقد أكدت الدراسة على فاعلية المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي في تطو 

 التسويق الرقمي للمؤسسات المصرية.
 

 شبكات التواصل االجتماعي.     -المواقع اإللكترونية  -التسويق الرقميالكلمات المفتاحية: 
 

 
 مقدمة:

وفي ظل بيئة غير مستقرة    ،الخدميةات  نشطة التسويقية للمؤسس هم األأ من    الرقميالتسويق  يعد  
صبح أ  ،ونمو الوعي لدى الفرد   اإلعالما للتطور الهائل لوسائل  ونظرً   ،سواق وزيادة المنافسةوانفتاح األ

،  وكسبهم على المدى الطويل  استقطابهمجل  أوتلبيتها من    عمالئهايتوجب على المؤسسة فهم تطلعات  
التسويق  ألقد  و  ف  اإللكترونيصبح  المهمة  الوسائل  المطلوبةمن  التسويقية  األهداف  تحقيق    حيث   ،ي 

جاهدة   فسعت  المستقبلية  األوضاع  إليه  ستؤول  ما  المعاصرة  األعمال  منظمات  تطوير    إلىأدركت 
باستمرار، كما سعت   تحديثها  أعمالها ومحاولة  أداء  ما هو جديد ومبتكر    إلىأساليب  البحث عن كل 

ولتوسيع دائرة انتشارها وتحقيق أعلى    ،متعاملين معهاوال  عمالئهاومحاولة إدخاله من أجل الحفاظ على  
عن   والبحث  السوق،   عمالءالمبيعات  في  والبقاء  النمو  على  والقدرة  المماثلة  المنظمات  ومنافسة  جدد 

نجد   والمؤسسات  أولذلك  الشركات  طريق  أن  عن  بجدية  تتنافس  فظهرت   استخدامصبحت  اإلنترنت 
 .تسهم في تحسين أداء المنظمة متميزةً   ليحتلوا مكانةً  كترونياإلل، والتسويق اإللكترونيةالتجارة 
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الشركات  و       غالبية  توجهت  اإلنترنت،  عالم  في  الهائل  التكنولوجي  التطور  مواقع    إلىمع  إنشاء 
إلكترونية لها على شبكة اإلنترنت، والذي كان له بالغ األثر اإليجابي لهذه الشركات لتفعيل العالقة بينها  

المواقع   الشركات  هذه  استخدمت  فقد  جمهورها،  بساطة    اإللكترونيةوبين  من  فيه  لما  الغرض؛  لهذا 
ذلك الجمهور، ولذلك تحتاج الشركات   إلىول  وسهولة، وقلة التكلفة المادية، وتوفير الوقت والمجهود للوص

حتى    إلى ورغباتهم؛  احتياجاتهم  وتحديد  عمالئها،  رضا  وتعزيز  خدماتها  مستوى  تحسين  على  التركيز 
تعتمد هذه  وعليه، ، يطوروا عالقات إيجابية من أجل البقاء في المنافسة وتحقيق البقاء على المدى الطويل

لكيتها على هذه الوسائل بشكل كبير في تسويق خدماتها وتشكيل  الشركات على اختالف نوعها ونمط م
 صورة ذهنية إيجابية عنها لدى الجمهور. 

جعل   االستهالك،  مواقع  عن  اإلنتاج  مواقع  وتباعد  للمستهلكين،  الواسع  الجغرافي  االنتشار  إن 
جهودً  تتطلب  التي  المعقدة  العمليات  من  إليه  والوصول  بالمستهلك  االتصال  مكعملية  جعلت ا  ثفة 

اإل مستوى  المنظمات  على  للمستهلكين  للوصول  متعددة  اتصال  وسائل  عن  تبحث  والخدمية   نتاجية 
المنظمات   تلك  دفع  مما  والدولية،  المحلية  االتصال    استخدام  إلىالسوق  واإلعالن    اإللكترونيوسائل 

  إلىل المعلومات  إلرسا  االجتماعيمن خالل مواقع المنظمة، ومن خالل شبكات التواصل    اإللكتروني
السوق المستهدفة وحث المستهلكين وتحفيزهم على اتخاذ قرار لشراء المنتجات المعلن عنها، مما يؤثر 

 .( 1)على سلوكهم االستهالكي 
 

 مشكلة الدراسة:
مقابل تحديات بيئية وتنظيمية تواجه    اإللكترونيفي التوجه الكبير للتسويق    مشكلة الدراسة  تتجلى

خدماتها عن طريق    أو من قبل المنظمات العاملة في مصر لتسويق منتجاتها    ،مثلتطبيقه بالشكل األ
التواصل    اإللكترونية المواقع    استخدام السوق   االجتماعيوشبكات  في  ونجاحها  استمراريتها  لضمان 

ويقية وفي محاولة لربط ما تناولته البحوث النظرية بما  ا ألهمية دراسة واقع العملية التسالمصري، ونظرً 
التسويقية في   العملية  واقع  تتمحور حول  أساسية  لمعالجة مشكلة  وذلك  الواقع،  هو موجود على أرض 

المصرية المؤسسات  لذلك  ممارسات  الدراسة  تسعى  ،  عن    إلىهذه  المواقع  الكشف    اإللكترونية فاعلية 
 . المصرية ؤسسات التسويق الرقمي للم تطوير أساليب في  االجتماعيوشبكات التواصل 

 

 أهمية الدراسة: 
المواقع   .1 الحالية من أهمية  الدراسة  لشركات   اإللكترونية  ا، والمواقععمومً   اإللكترونيةتنبع أهمية 

والخاص  قطاع   العام  القدرات  األعمال  به من  تتميز  لما  الخصوص؛  التأثيرية على  على وجه 
جمهورها    إلىوسهولة وصول الشركة    الجمهور، وسهولة ويسر وسالسة وصول الجمهور لها،

 م. على مدار اليو 
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قطاع   .2 شركات  أهمية  من  الحالية  الدراسة  أهمية  اإلنتاجية تكمن  مص  المنظمات  حيث  ،  رفي 
 . أسهمت بصورة كبيرة في تحقيق التنمية

المجا .3 أهم  كأحد  الرقمي  التسويق  المختلفة،    التيالت  أهمية  القطاعات  في  المنظمات  بها  تهتم 
المنظمات سواءً  أنواع  كافة  في  أساسية  عملية  تعد  ربحية، فضاًل عن    أوالربحية    حيث  الغير 

الكبيرة   طيبة    التي التطورات  سمعة  تحقيق  في  ودورها  التسويق  واستراتيجيات  بأساليب  لحقت 
 للشركات. 

دخال وسائل االتصال  إاالهتمام المتزايد من قبل مختلف المنظمات وعلى المستوى العالمي في   .4
والهواتف المحمولة وغيرها، في    اإللكترونينترنت والبريد  عمالها مثل اإلأ الحديثة في    اإللكترونية

 نجاز المعامالت التجارية وتسويق السلع والخدمات.  إعقد الصفقات و 
 أهداف الدراسة:

الفنية   .1 للمؤسسات المصرية عينة    اإللكترونيتم توظيفها في الموقع    التيالتعرف على المعالجة 
 الدراسة وعلى صفحاتها على الفيس بوك. 

وصفحة    اإللكترونيتسعى إليها المؤسسات من خالل توظيف الموقع   التيالتعرف على األهداف   .2
 الفيس بوك الخاصة بالمؤسسات المصرية.

فاعلي .3 على  المواقع  التعرف  تحقيق    اإللكترونيةة  في  اإلنتاجية  الرقمي   أبعاد للمؤسسات  التسويق 
 التفاعل/ التعلم/ التواصل(. /االستغراق)الجذب/ 

الموضوعات   .4 وعلى    التيرصد  الرسمي  موقعها  عبر  نشرها  على  اإلنتاجية  المؤسسات  ركزت 
 صفحتها على الفيس بوك.

 

 الدراسات السابقة:

العديد من       العربيةأكدت  الرقمي للمؤسسات    الدراسات  التسويق  دراسة    ومنها ما أكدتهعلى أهمية 
( المغاوري  كمال  عالقة ارتباطية دالة بين اتجاهات الجمهور    وجود   إلىحيث أشارت  ،  (2)(م2022خالد 

بالدقهلية، الصحي  والصرف  الشرب  مياه  للشرکات )شرکة  اإللکترونية  المواقع  فاعلية  شرکة شمال   نحو 
لتحسين   الفجوات  نموذج  ألبعاد  وفًقا  الطبيعي(  الغاز  لتوزيع  مصر  غاز  شرکة  الکهرباء،  لتوزيع  الدلتا 

ممدوح  توصلت  و مستوى الخدمة، وأبعاد نموذج جودة الخدمات اإللکترونية ومدى رضاهم عنها،   دراسة 
الرئيسية للتسويق الرقمي والقيمة المدركة   األبعاد يوجد ارتباط دال بين  أنه  (3)(م 2020)عبد الفتاح أحمد  

، التعلم،  االحتفاظ،  االستغراقالجذب،  )بأبعاد التسويق الرقمي    االهتماموأوصت الدراسة بضرورة    ،للعمالء
تواصل ، التسويق عبر مواقع الاإللكترونيالتسويق عبر الموقع  )  ،الحفاظ على أدواتها الرقمية  ،والتواصل

 ( 4) ( م 2019دراسة أحمد الشوملي )(، كما توصلت ، والتسويق عبر الهاتفاإللكتروني، البريد االجتماعي
)البريد   بالترتيب  لديها  المطبقة  الرقمي  التسويق  لسياسات  بدرجة مرتفعة  أهمية  تولي  التجارية  البنوك  أن 
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لموقع البنك    االستخدام، اإلعالنات الرقمية، تسويق المحتوى، تحسين محرك البحث، وسهولة  اإللكتروني
لتسويقي للبنوك التجارية في وأن أدوات التسويق الرقمي تؤثر وبشكل واضح على األداء ا،  (اإللكتروني

أدوات    استخدام إيجابية نحو    آراء لديهم    العمالءأن    (5)(م2018)  زيدان  كريمة  دراسة، كما بينت  األردن
ال وتجنبهم  ر التسويق  الفوائد  من  العديد  توفير  في  تساعد  لهم، حيث  المدركة  القيمة  في  تؤثر  وأنها  قمي 

التكاليف سواءً  من  بال  العديد  منها  تعلق  المؤسسة  بالعالقة  أوخدمة  ما  وتوصلت  مع  مصطفي  دراسة  ، 
و  ، الخدمات، السعر، والراحة  األمانوجود أثر لعامل الثقة،    إلى  (6)(م2018)العدوان،  عاطف  الشيخ، 

و ليث  دراسة  ، وعلى سلوك المستهلك  اإلنترنت مجتمعة في التسويق عبر   محمد  الحكيم،  الحمامي  زين 
سعادة    أظهرت   التي   (7)(م2017) في  الرقمي  للتسويق  مباشر  تأثير  تأثير  العمالءوجود  يوجد  وأنه   ،

متغيرً  بوصفه  العاطفية  البشرية  الزبائن  العالقةفي    املطفً   اللهندسة  الرقمي وسعادة  التسويق  ، كذلك بين 
تيجيات  استر وجود تأثير معنوي ال  (8)(م2017ن )ي ف وأخر يدراسة محمد محمود عبد اللطأظهرت نتائج  

التكنولوجيا على    استخدامثبتت الدراسة تأثير  أ، كما  التسويق متعدد الثقافات على القيمة المدركة للعميل
اللطيف،  محمد محمود  دراسة  التسويق الرقمي للمؤسسة، كما أوضحت   وجود ارتباط  (9)(م2017) عبد 

، وأنه يوجد تأثير معنوي إيجابي  اإللكتروني  والوالءوالقيمة المدركة    اإللكترونيةمعنوي إيجابي بين الثقة  
للثقة    اإللكترونيةللثقة   إيجابي  معنوي  تأثير  يوجد  كما  المدركة،  القيمة    الوالء على    اإللكترونيةعلى 

حوحو  دراسة  ، وأكدت  اإللكتروني األنشطة  الوسائط الرقمية في    استخدامأن    (10)(م 2016) محمد  ابن 
مساهمة في ذلك هي    األكثرمع الزبائن، وأن الوسائط الرقمية    العالقةساهم في تفعيل وتطوير  ت  يةالتسويق 

 ًا.استخدام األكثرالوسائط 
كما تناولت الدراسات األجنبية عدًدا كبيًرا من دراسات التسويق الرقمي ومدى فاعليته للمنظمات       
 المنظمات اعتماد  إلى  (11)(م2021)   Antúnez, Lدراسة  الخاصة حيث أشارت    أوالحكومية    سواءً 

وذلك لضمان الوصول السريع   االجتماعيمحل الدراسة علي التسويق الرقمي من خالل مواقع التواصل  
التسويق    استخدامكما بينت نتائج الدراسة التحليلية أن الهدف من  ،  الجمهور في أورجواي  إلىوالمستمر  

الرقمي، هو محاولة تحسين صورة الشركات الذهنية لدي الجمهور المحلي، من خالل اتباع طرق الوقاية  
،  براز مسؤولية الشركات االجتماعية لدي الجمهورإ   إلىمما يساعد علي الحد من انتشار الوباء باإلضافة  

أن التسويق الرقمي يعتبر   إلىشارت  أحيث    (12) (م2021)   .Ziakis, C  دراسة  ذلك    وأكدت على
رئيسيً عنصرً  تستخدمها  ا  التي  العناصر  من  الوصول    المؤسسات ا  في  كما  الجمهو   إلىالسياحية  أن ر، 

أساليب  تضمين التسويق الرقمي مكن الشركات السياحية من زيادة مستوي دخلها مقارنة باالعتماد علي  
التقليدي و التسويق  الوصول  ،  من  الشركات  العملية   إلىمكنت  كفاءة  من  زاد  مما  المستهدف  الجمهور 

الشركة أهداف  تحقيق  في  وساهم  ).Meileni, Hدراسة     أكدت   أيًضا ،  التسويقية  ن  أ   (13)(م2021" 
ا من االستراتيجيات من أهمها التسويق  تبني عددً   إلى زيادة مستوي ربحها، لهذا تلجأ    إلىتسعي    المنظمة

  أو   اإللكترونيةالمواقع    استخدامالرقمي الذي يمنح الشركة مجموعة من الخيارات والوسائل المتنوعة مثل  
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أنه علي الرغم    (14)(م2021)  .Gerasimenko, V  دراسة  ، كذلك أشارت  االجتماعيمواقع التواصل  
التقليدي   التسويق  وسائل  أهمية  الجمهور    إلىمن  معظم  اتجاه  من    إلىأن  الكثير  دفع  الرقمية  الوسائل 

 ,Nairدراسة  ، وأكدت  التسويق الرقمي في أنشطتها لتحقيق أهدافها  استخدامالتوجه نحو    إلىالمنظمات  
K.  "(2021م)(15)  تحدثات والتطبيقات التكنلوجية وكيفية  أن التسويق الرقمي يعتمد بشكل كبير علي المس

االصطناعي الذكاء  المستحدثات  تلك  بين  ومن  الرقمي،  التسويق  مجال  في  وتسخيرها  منها  ،  االستفادة 
والمتعلقة   Riskiawan, H.  (2021 )(16)  دراسة  نتائج  وأشارت   الدولة  التحتية في  البنية  توافر  أن 

تع  االتصالية  شرطً ت بالشبكات  أساسيً بر  كا  ا  الرقمي  التسويق  علي  االعتماد  ألنشطة    ة دا أفي  للترويج 
أن هناك مجموعة من العوامل   Khoa, P .  (2021)(17)  دراسة، وأكدت  الشركات البحرية في ماليزيا 

  أيًضا التي يجب توافرها لالستفادة من التسويق الرقمي، فبجانب ضرورة توافر العوامل التكنولوجية هناك  
أن هناك عالقة طردية    Moses, A."(2021 )(18)دراسة  ، وقد توصلت  مجموعة من العوامل المهمة

وبين تبني التسويق الرقمي، حيث كان ية واالجتماعية  والعوامل االقتصاد رافية  وجإيجابية بين العوامل الديم
، كما أكدت التسويق الرقمي في النشاط التسويقي  استخداما نحو  هناك توجه لدي الفئات العمرية األقل سنً 

والتسويق عبر الهاتف   االجتماعيأن االعتماد علي مواقع التواصل    Kalia, P.  (2021  )(19)دراسة  
الفعا األدوات  من  وتحقيق  يعتبرا  أرباحها  نسبة  زيادة  في  المشاريع  أصحاب  يستخدمها  التي  والناجحة  لة 

عبر موقع    ن االتصال التفاعلي أ  (20)(م2021) Georgios Lappasدراسة  ، وبينت أهدافها التسويقية
بوك نقاشية    الفيس  حلقات  فتح  في  تساؤالت    Dialogic loopساهم  جميع  علي  اإلجابة  خالل  من 

أن ظهور    ( 21)(م2020) Reena Patelدراسة  ، كذلك أكدت  الجمهور والمتعلقة بنشاط تلك المؤسسات 
التواصل   الرئيس    االجتماعيمواقع  السبب  توظيف    إلىكان  فكرة  المنظمات  الرقميتبني  مع   التسويق 

هو زيادة اهتمام وانخراط الجمهور في التعامل مع   التفاعلياالتصال    استخدامأن الهدف من  ، و الجمهور
 (22)(م2020)  Pavel Baranovدراسة، وأكدت  تحسين صورة المنظمة لديهم  إلىالمنظمة باإلضافة  

طار وجهة نظر الحكومة علي نشر الشفافية وزيادة إأن اعتماد المؤسسات علي ذلك االتصال يأتي في  
، وأكدت e- government  اإللكترونيةوعلي ترسيخ ما يعرف بالحكومة  الثقة بين المؤسسات والمجتمع  

عند أ   Solomon Shiwabaw  (2020)(23)دراسة   العلمي  األسلوب  علي  تعتمد  االتصال  إدارة  ن 
يهدف   الذي  العلمي  البحث  بوظائفها من خالل  والمساهمين    ىالتعرف عل  إلىالقيام  الجمهور  اتجاهات 

التوجهات  تلك  مع  تتفق  التي  القرار  صناعة  أجل  من    Bello Ayubaدراسة  وأكدت  ،  وذلك 
اإل  (24)(م2015) عبر  التسويق  اعتماد  كبير  أن  بشكل  عزز  قد  للخدمات   استخدامنترنت  العمالء 

في مجاالت تحسين الخدمة وتقديم الخدمات في الوقت المحدد وتخفيض    المصرفية في نيجيريا، وبخاصةً 
قل تكلفة أجديدة ومثيرة و   ا نترنت قد خلق طرقً أن التسويق عبر اإل  أيًضاووجدت الدراسة  ،  تكاليف التسويق

م وخلق  العمالء،  وخدمات مصممة خصيًص لمعرفة  العمالء،نتجات  احتياجات  لتلبية  منتجات   ا  وتوزيع 
 Zephدراسة  ، ويتوافق ذلك مع ما أكدته  أكثر كفاءة والتواصل مع العمالء المحتملين على نحو فعال
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Chibueze Abaenewe  (2013م)(25)    اإللكترونية أن اعتماد البنوك على تقديم الخدمات المصرفية  
في البنوك النيجيرية. من    (ROE)قد ساهم بشكل إيجابي وملحوظ في تحسن العائد الخاص بـالمساهمين  

  ن لم تحس  اإللكترونيةأن الخدمات المصرفية    أيًضاناحية أخرى، وعلى العكس من ذلك، كشفت النتائج  
 من البنوك النيجيرية.  (ROA) لى األصولبشكل ملحوظ العائد ع

 السابقة:  الدراسات على التعليق
 يلي: يتبين ما  من واقع العرض السابق ألدبيات البحث العلمي المتعلق بموضوع الدراسة

 ؤسسات التسويق الرقمي وأهميته في الم  استخدام التعرف على مدى    إلىهدفت معظم الدراسات   -
ومن  الحديثة  التواصل  وسائل  على  االعتماد  على  بالتركيز  والخاصة  دراسة    أهمها  الحكومية 

، ودراسة كريمة زيدان  (م2019براهيم شوملي )إأحمد هشام  (، و م2020ممدوح عبد الفتاح أحمد )
 .Antúnez, L. (2021)   ،Ziakis, C. (2021).   ،Meileni, Hودراسات  (  م2018)

مواقع   استخدامأن    إلىشارت معظمها  أ( و م2021) .Gerasimenko, V، ودراسة   (2021)
مكن المؤسسات من االستفادة من ثراء تلك الوسيلة في تدعيم صلتها مع    االجتماعيالتواصل  

  التي   المتعددةبمجهودات تلك المؤسسات من خالل توظيف الوسائط    هالجمهور وضمان اهتمام
جذبً  الوسائل  أكثر  من  بسالسة  تعتبر  المعلومات  تقديم  علي  تساعد  والتي  الجمهور،  النتباه  ا 

وضوحً  أكثر  وقد  وبشكل  التعريف تتمثا،  في  الوسائل  لتلك  المؤسسات  توظيف  أهداف  أهم  ل 
وحرصت   أو  بالمؤسسة المستهدف،  الجمهور  مع  التواصل  ثم  وإنجازاتها،  الحكومية  الجهة 

على   من    استخدامالشركات  المنظمة  وسياسة  ثقافة  ونشر  الجمهور  مع  للتواصل  فيسبوك  موقع 
تعليق  على  الرد  بسرعة  الشركتين  اهتمام  كذلك  في  خالله،  والمتمثلة  الجمهور  واستفسارات  ات 

 .ستراتيجية الحوارا
،  المؤسسات وتطورها  ثورة االتصاالت أمر حتمي سيفرض نفسه في تحديد مستقبل  استخدام إن   -

في  المعلومات  لتحديث  واسعة  معلومات  قاعدة  توفير  خالل  من  الخدمات  على  اإلنترنت  يؤثر 
التسويق  استراتجيات  وتطبيق  والتطوير،  بالبحث  حيث  الموقع  اإل ،  دورً يلعب  حيويً نترنت  في  ا  ا 

مكونات   أوأنشطة التسويق المباشر بين منشآت األعمال سواء منها ما يتعلق ببحوث التسويق،  
 غيرها.  أوالتسويقي،  جنتالم

قل تكلفة لمعرفة العمالء الحاليين والتواصل مع أجديدة ومثيرة و   انترنت طرقً خلق التسويق عبر اإل -
ا لتلبية احتياجات  العمالء المحتملين على نحو فعال، وخلق منتجات وخدمات مصممة خصيًص 

 العمالء.  
 حدود االستفادة من الدراسات السابقة:

 :اآلتي تتحدد في ،دراسات السابقة في جوانب أضافت أبعاًدا مهمة للموضوعمن ال استفاد الباحث 
 التعرف على المناهج واألدوات واألساليب البحثية المستخدمة وكيفية توظيفها لخدمة الدراسة. -
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ــار  - ــة واختيـ ــة الدراسـ ــع وعينـ ــد مجتمـ ــاؤالت وتحديـ ــع الفـــروض والتسـ ــة ووضـ ــكلة البحثيـ ــياغة المشـ صـ
 دوات جمع البيانات.أللدراسة واختيار  العلميالنموذج 

االســـتفادة مـــن النتـــائج التـــي توصـــلت إليهـــا هـــذه الدراســـات فـــي تحديـــد أهـــداف الدراســـة وتســـاؤالتها  -
 ي المالئم لها.وتحديد أهمية الدراسة وتحديد المدخل النظر 

ــدد   - ــن شـــأنها أن تحـ ــرات الـتــي مـ ــد المتغـي ــبكات التواصـــل  اإللكترونيـــةالمواقـــع  اســـتخدامتـــأثير تحدـي وشـ
 .تحديد بعض التعريفات اإلجرائيةعلى التسويق الرقمي في المؤسسات، و  االجتماعي

 النظري:  اإلطار
 : اإللكترونيةنموذج جودة الخدمات  

المستمر        التطور  الخدمة مع  لتحسين جودة  الفجوات  نموذج  تحديث  تم  فقد  للتكنولوجيا  والمتصاعد 
(Servqual Model  من قياس الخدمات التي تقدمها الشركات )المقدمة    اإللكترونيةخدماتها    قياس  إلى

 ,FaraSuranianقام كل من زيثامل وبرسرمان ومالهوترا  (م2002، ففي عام )اإللكترونيةعبر مواقعها 
Zeitharal    &Malhotra    اإللكترونيةبوضع نموذج جودة الخدمات  (E-Service Quality Model 

E Servqual Model) (26). 
عام        ففي  النموذج،  على  التحديثات  السابقين  م2005وتوالت  الباحثين  نفس  تنقيح    (27)قام  بوضع 

في كل أشكال الخدمات التي    باستمرارللنموذج؛ حتي يتوافق مع التطور التكنولوجي الهائل الذي يحدث  
 على وجه الخصوص. اإللكترونيةتقدمها الشركات بصفة عامة والخدمات 

أن  ،    (29)، وبحث ناسوشان وآخرين(28)( فقد أظهرت نتائج بحث خان وآخرينم2019أما في عام )     
الخدمة   في جودة  )الرضا    اإللكترونيةالتحسن  العمالء  والوالء  اإللكترونيسيزيد من رضا  ، اإللكتروني( 

بل إنه ،    (30)المنتجات التي تلقوها من الشركة  أوفرضا العمالء هو القياس بين توقعات العميل والخدمة  
من تحديد العمالء غير الراضين، وتقليل خسائر العمالء والكلمات السلبية مع زيادة   أيًضايمكن الشركات  

 .(31)اإليرادات 
 :اإللكترونيةالخدمات نموذج جودة  أبعاد
الخدمات       جودة  نموذج  فإن  سبق،  ما  -E Service Quality Model E)    اإللكترونيةوعلى 

Servqual Model كما يلي:  أبعاد ( له سبعة 
1. ( للخدمة عبرEfficiencyالكفاءة  السريع  الوصول  المتعامل على  بمقدرة  وترتبط  الموقع   (: 

 ، والحصول على المعلومات والخدمات الالزمة. اإللكتروني
 . ا(: وترتبط بالجودة التي تقدم بها الخدمة إلكترونيً Fulfillmentاإلنجاز ) .2
 . (: وترتبط بجودة الموقع من الناحية التقنية والشكليةReliabilityالدقة ) .3
 .المتعامل (: وترتبط بحفاظ الموقع على خصوصية وسرية بيانات Privacyالخصوصية ) .4
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5. ( علىResponsivenessاالستجابة  عليه  والعاملين  الموقع  بمقدرة  وترتبط  االستجابة    (: 
 .استفسار المتعامل أوالسريعة لمشكالت 

6. ( تعويض Compensationالتعويض  في  الموقع  عن  المسؤولين  بمقدرة  وترتبط  العميل   (: 
 . عن أي خسائر مادية يمكن أن تلحق به

أكثر   وترتبط بسهولة التواصل مع الموقع والقائمين عليه، من خالل(:  Contactالتواصل ) .7
    . (32)من وسيلة من وسائل االتصال

الخدمات        لجودة  كمحددات  تعمل  السبعة  األبعاد  هذه  فإن  خالل    اإللكترونيةولذلك،  من  المقدمة 
اعتمدت   اإللكترونية المواقع   فقد  وعليه،  خاص،  بوجه  األعمال  قطاع  وشركات  عام،  بوجه  للشركات 

  اإللكترونية في الكشف عن جودة الخدمات    اإللكترونيةالدراسة الحالية على تطبيق نموذج جودة الخدمات  
وصفحات الفيس بوك لعينة المنظمات المصرية للكشف عن دورها    اإللكتروني المقدمة من خالل الموقع  

 التسويق الرقمي. أبعاد يق في تحق 
 

 للدراسة: المفاهيم األساسية
   :الرقميالتسويق 

نشطة التي تتم بواسطة األفراد والمنظمات بهدف مجموعة من األ   يعرف التسويق الرقمي على أنه     
ويعرف التسويق الرقمي .  (33)يل عملية المبادلة في السوق والتي تتم في ظل بيئة متغيرة باستمرارسهت

" أنه  االتصال    استخدامعلى  باستخدام  التسويقية  األهداف  لتحقيق  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
التسويق الرقمي بالعمليات يهتم  و   (34)المباشر واتصاالت الحاسب والشبكات االجتماعية والهواتف الذكية.

“ مفهوم  على  تقوم  التي  وهي  E-CRMالتجارية  للمصطلح  ا”،   Electronic Customerختصار 
Relationship Management  العمالء عالقات  إدارة  وتعني  دراسة اإللكترونية،  من خالل  وذلك   ،

  .السوق، والبحث عن عمالء جدد، وخدمة العمالء الحاليين والقدامى
 تسويق الرقمي: ال أبعاد

)اإل  الرقمية  الوسائل  تبني  في  الرقمي  التسويق  التواصل  يفيد  ووسائل  لتطوير طرق  االجتماعينترنت،   )
بالعمالء الحاليين مع   االحتفاظعن    عمليات التسويق عبر اتصاالت وتبادالت لجذب عمالء جدد فضالً 

   :(35)التسويق الرقمي كاآلتي أبعاد حول تعريف  بعض الباحثينتفق يتعزيز العالمة التجارية، و 
إذ يتطلب منهم زيارة طوعية لتطبيقها التفاعلي )زيارة    ،هو أساس تفاعل المستهلكين  :Attractالجذب  
جمهور، حفظ العالمة التجارية في الذاكرة، التطبيق، خلق  إلى( ويتضمن: جذب العمالء اإللكترونيالوقع 

والنوافذ    إلىواالنتباه   المواقع  على  اإلعالنات  طريق  عن  العمالء  جذب  للمسوقين  ويمكن  اإلعالنات، 
 . عالنيةاإل
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ليها باعتبارها انخراط المستخدمين في المشاركة إوالتي ينظر    المحتوى   تسويق  أو:  Engage  االستغراق
لخلق    ارئيسً   عامالً   االستغراقاألعمال التجارية، ويعد    أوإتمام اإلجراءات    أوواالهتمام وتحقيق التفاعل  

التفاعلي،   المحتوى  إبداعية،  بصورة  البرمجة  واالستغراق،  االهتمام  توليد  ويتضمن:   استخدام الطلب 
نهار العديد من تطبيقات التسويق الرقمي بمدة  ت  االستغراقات العملية، وفي مرحلة  المحتوى الناتج، والقدر 

سيئة العرض، في حين أن غيرها من التطبيقات قد تكون    أو قصيرة كونها غير ملهمة وضعيفة المحتوى  
لحالة  ، وفي تلك اوتفاعالً   اذات رسوم عالية الوضوح والتأثير فتجعل العميل أكثر انتباهً   أومتطورة جدة  

لوسائل   اإلبداعية  البرمجة  )األول(:  شقين  ذا  يكون  العمالء  استغراق  )الثاني(: التفاعلي  اإلعالم فإن   ،
 .توفير محتوى ذات قيمة العمالء

  ،هو توفير محتوی مناسب وتفاعلي ذا قيمة من أجل تطوير العالقات مع العمالء:  Retain  االحتفاظ
محتوى    ويتضمن العمالء،  عودة  من  دخول التأكد  أن  حيث  خاصة،  رقمية  وجماهير  وفريد،  ديناميكي 

 .ذا قيمة العمالء لموقع الشركة واستغراقهم لوجود المحتوى المناسب الذي يخلق تفاعالً 
ن من خالل وسائل التواصل التفاعلية للحصول على المزيد و ستعمله المسوقي: هو أسلوب  Learnالتعلم  

البيانات  الديمو   من  والمعلومات  المواقف،  السلوكيات،  )االتجاهات،  بالعمالء  خالل  جالمتعلقة  من  رافية( 
المستمر،   التفصيل  المعلومات،  التقاط  التفضيالت،  على  التعرف  ويتضمن:  واالستبيانات  المسوحات 

سجالت    أو  اإللكترونيةوالتعلم، أما المعلومات السلوكية فيمكن استخالصها من سجالت العمالء بالملفات  
التفاعالت   اللتماس  الدردشة  نظام  بدعم  الشركات  غالبية  وتقوم  الحاسوب،  بالماوس عن طريق  النقرات 

 . والمناقشات لغرض معرفة تفضيالت العمالء الشرائية
هو فرصة تسويقية لتخصيص التفاعل وتركيزه على سوق مستهدف لمعرفة المزيد عن    Relate  التواصل
ويرى    المستهلك الطلب،  حسب  والتواصل  شخصية،  بصورة  التواصل  التواصل،  تخصيص  ويتضمن: 

بعض الباحثين أن التواصل يعد من أهم فرص خلق القيمة األكثر أهمية في التسويق الرقمي كونه األجدر 
 فاعل بين الخدمة المقدمة والوقت والجهد التسويقي ألكثر من عميل في الوقت ذاته. على تخصيص الت 

 : أدوات التسويق الرقمية
دوات التسويق الرقمي بغرض التقرب من عمالئها وعرض أحدث وأهم منتجاتها وخدماتها  ألالشركات    أتلج

الشركة  على  التعرف  يمكن  وبالتالي  للتنقل،  الحاجة  ودون  والتكاليف  والجهد  الوقت  توفير  مزايا  بجانب 
الشركات  اتصال  في  الرقمي  التسويق  ويفيد  عنها،  التفصيلية  المعلومات  وكل  ومميزاتها   وخصائصها 

ومن أهم أدوات التسويق الرقمي ما  بالعمالء وتطوير العالقة معهم والمحافظة عليها على المدى البعيد،  
 يلي: 

 : Social Media  االجتماعيمواقع التواصل  .1
والتي تتيح ألصحاب المنتجات المتطورة أن يجدوا في تلك المواقع فرصة للتواصل مع العمالء الحاليين    

متوف تكن  لم  دراسات والمحتملين  وتتفق  للتعامل،  الكافية  المصداقية  للعميل  وتتيح  قبل  من  رة 
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(36)(2013Francois, 2012; Vinerean et al)(37)    التواصل مواقع  بمثابة    االجتماعيباعتبار 
التطبيقات على شبكة اإل المزايا  مجموعة من  العديد من  الويب ولديها  تكنولوجيا  تقوم على أسس  نترنت 

ر  على  تساعد  و ألنها  المناسب  الوقت  في  وتعزيزها  العالقات  وتطوير  بالعمالء  المؤسسات  تكلفة ببط 
ليس فقط بسبب إمكانية    ،وقد بدأت العديد من المؤسسات تأخذ بعين االعتبار قوة هذه المواقع  ،منخفضة

لكن   المعلومات  اإل  أيًضا تبادل  عبر  القيمة  عملية خلق  في  العمالء  انخراط  ومشاركة  من خالل  نترنت 
مجموعة من األبعاد المطلوبة   إلىالنظر    (38)(م2014)  Khan m & Janاألفكار فيما بينهم، ويلفت  

نترنت  إلقامة اتصاالت مع العمالء وزيادة الحركة على مواقع المؤسسات تتمثل في المجتمعات عبر اإل 
مواقع   إلىى، إمكانية الوصول  تويتر، مشاركة المحتو   أوحول المنتج، التفاعل من خالل صفحة فيسبوك  

وسائل  االجتماعيالتواصل   بأهم  يتعلق  وفيما  والوالء،  الثقة  وتوليد  العاطفي،  والتواصل  المصداقية   ،
 . المستخدمة في التسويق تذكر: الفيسبوك، تويتر جوجل بلس، ولينكد إن االجتماعيالتواصل 

 -:اإللكترونيالتسويق عبر البريد  .2
E-mail Marketing  هي اتصاالت مباشرة عبر رسائل غير شخصية مع أفراد مختارين ومستهدفين :

من شخص   وتتم  بالعميل،  ودائمة  مثمرة  فورية وعالقات  استجابة  على  الحصول  بغرض  خاصة  بعناية 
، وينظر  اإللكترونيخر لتحقيق التفاعل بينهم والعميل المستهدف باستخدام البريد  من طرف آل  أوخر  آل

من أشكال التسويق المباشر لالتصال مع العمالء الحاليين   باعتباره شكالً   اإللكترونيويق عبر البريد  للتس
ا، كما يمتاز  تكلفة متدنية جدً   العديد من الجهات مقابل  إلىوالمحتملين، بحيث أنه يسمح بإرسال رسالة  

 . بسهولة قياس األثر
  :Website اإللكترونيالموقع  .3
ا     االتصاالت  حالي  يعني  عميل  كل  مع  و و لشخصية  متواضعة،  وبتكلفة  من    عتمد تمحتمل  الشركة 

ومناسبة   مباشرة  تسويقية  سياسة  للعميل أن  خالله  إضافية  قيمة  وإعطاء  التسويقية  االحتياجات    ، تلبي 
الموقع   بإنشاء  الروابط    اإللكترونيويرتبط  من  مهمة    إلىالمزيد  وعبارات  كلمات  يتضمن  وأن  صفحاته 

المعني  عادةً  المجال  في  معلومات  يبحث عن  وهو  العميل  يستخدمها  العمالء    ،ما  الهدف جذب  ويبقى 
، إثارة اهتمامهم والحفاظ عليهم، إقناعهم بأن المنتجات والخدمات المعروضة اإللكتروني المحتملين للموقع  

اإلعالنات المدفوعة  إلىلمنتجات والخدمات، وتلجأ بعض الشركات على شراء ا ستلبي احتياجاتهم، وحثهم
المقدمة للوعود  واالستجابة  الجيدة  الخدمات  الموقع  يوفر  أن  الموقع وضرورة   Kotler et,.  2012).على 

al)(39). 
 تساؤالت الدراسة:

 تسعى الدراسة لإلجابة على التساؤالت اآلتية: 
وصفحة    اإللكترونيتسعى إليها المنظمات المصرية من خالل توظيف الموقع    التيما األهداف   .1

 الفيس بوك الخاصة بالمؤسسات المصرية؟ 
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للمؤسسات اإلنتاجية المصرية    اإللكترونيتم توظيفها في الموقع    التيما عناصر المعالجة الفنية   .2
 عينة الدراسة وعلى صفحاتها على الفيس بوك؟ 

المواقع   .3 دور  تحقيق  بالمؤسسات    نيةاإللكترو ما  )الجذب/    أبعاد في  الرقمي    / االستغراقالتسويق 
 التفاعل/ التعلم/ التواصل(؟ 

وعلى صفحة الفيس بوك    اإللكترونيجاءت بها المنشورات واإلعالنات على الموقع    التي ما اللغة   .4
 المصرية؟ بالمؤسسات الخاصة 

الموضوعات   .5 نشرها عبر  المؤسسات  ركزت    التيما  وعلى صفحتها على  على  الرسمي  موقعها 
 الفيس بوك؟ 

 المصرية؟ المؤسسات يقوم بها الجمهور على إعالنات ومنشورات   التيما أشكال التفاعل  .6
والموقع   .7 بوك  الفيس  صفحة  على  والمنشورات  البيانات  تحديث  مدى  الخاص    اإللكترونيما 

 عينة الدراسة؟ بالمؤسسات 
 

 ومنهجها: الدراسة نوع

ا  ا دقيقًـ ظاهرة ما، ويهتم بوصفها وصـفً   أوبدراسة الواقع  تقوم    التيتعد هذه الدراسة دراسة وصفية؛      
ا خصائصها في حين  ا للظاهرة موضحً ن التعبير الكيفي يعطينا وصفً أا، إذ  كميً   أوا  والتعبير عنها   كيفيً 

ها ودرجـات ارتباطها مع الظواهر  حجم  أوا مقدار هذه الظاهرة  ا موضحً ا رقميً يعطينا التعبير الكمي وصفً 
  اإللكترونية ، وتعتمد هذه الدراسة على منهج المسح وذلك للتعرف على تأثير المواقع  (40)المختلفة األخرى 

 في تطوير أساليب التسويق الرقمي للمنظمات المصرية. االجتماعيوشبكات التواصل 
 جمع البيانات:  أدوات

أداة    أوأسلوب    وتعرف على أنها:  Content Analysisأداة تحليل المضمون  تعتمد الدراسة على    
، بهدف  اإلعالميةتستخدم ضمن أساليب بحثية في إطار منهج متكامل هو منهج المسح في الدراسات  

برلسون    كانت نوعيته والذى يتضمن االنتظام والموضوعية والكمية، وُيعرف  تحليل المنتج اإلعالمي أياً 
"Berelson"    موضوعًيا  وصًفاالوصف الظاهر للرسالة    إلىتحليل المضمون بأنه أسلوب للبحث يهدف  

حقائق    أيًضاُتعد  و   (41)ا،ومنهجيً   وكمًيا لتقديم  ومقننة  منهجية  بطريقة  تستهدف  أفكار   أوآراء    أوأداة 
 .(42)معينة في إطار البيانات المرتبطة بموضوع الدراسة

 

 :اختبار الصدق والثبات
من ذوي الصلة بالمشكلة البحثية من    (43)عرض االستمارة على عدد من المحكمين المتخصصينتم      

أسئلة   أن  من  للتأكد  الجامعات؛  المضمون أساتذة  أعدت   تحليل  ما  تقيس  وأنها  الدراسة،  أهداف  تحقق 
  تم تعديل بعض األسئلة من حيث الحذف واإلضافة طبقاً ،  لقياسه بالفعل، والتأكد من صدقها وصالحيتها
صياغة   ثم  المحكمين،  السادة  بعض  المضمون   صحيفةآلراء  النهائية.  تحليل  صورتها  اعتمد  في   وقد 
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بعد فترة زمنية مدتها   Test-Re-Testالباحث على أسلوب تطبيق االستمارة ثم إعادة تطبيقها مرة أخرى 
 .%89وقد جاءت نتائج الثبات بنسبة  ؛يوماً   15

 الدراسة: عينةمجتمع و

وتحليل    (حكومية وخاصة)الشركات الخدمية    منعينة    ولغرض تطبيق الدراسة وقع االختيار على
إعالناتعينة   الخاصة  على    هاومنشورات  هامن  الفيس  التواصل    جكنموذ بها  صفحة  مواقع  نماذج  من 

في    التي  االجتماعي  أساليب تؤثر  وذلك  تطوير  الرقمي،  الشكلية    التسويق  الخصائص  على  للتعرف 
بهدف   المؤسسات المصريةتنشرها    التي  واألساليب الترويجيةباإلعالنات  المضمون الخاصة    وخصائص 

و  منتجاتها  وتسويق  صفحالترويج  وعلى  الرسمي  موقعها  عبر  العمالء  مع  على  االتواصل  الرسمية  تها 
التواصل   نموذجً   االجتماعيمواقع  المضمون  ا(، من خالل  ا)الفيس بوك  تحليل  ها  ؤ تم مل  والتيستمارة 

،  م2022  مارس  منتصف  إلى  منتصف ينايرالباحث في الفترة من    هاحدد   التي على مدار فترة التحليل  
 .وعمل بعض المقارنات الخاصة بهذه المواقع وكيفًيا  كمًياثم تحليل هذه البيانات 

مواقع لمؤسسات خاصة وحكومية )صفحة الفيس بوك/ الموقع   6بلغت عدد عينة الدراسة التحليلية  
مختلفة   قطاعات  عدة  تمثيل  مراعاة  مع  الخدمي  القطاع  في  تمثلت  األجهزة  )  وهيالرسمي  قطاع 

 (.قطاع صناعة السيراميك والرخام/ قطاع المواد الغذائية /الكهربائية واإللكترونيات 
 

 :التحليليةخصائص عينة الدراسة أوال: 
 (1جدول )

 خصائص عينة المنظمات اإلنتاجية 

 القطاع االنتاجي الحكومي القطاع االنتاجي الخاص القطاع

 القطاع
قطاع االجهزة  
الكهربائية  

 واإللكترونيات  

قطاع صناعة  
 قطاع المواد الغذائية السيراميك والرخام

قطاع االجهزة  
الكهربائية  

 واإللكترونيات  

قطاع صناعة  
 قطاع المواد الغذائية السيراميك والرخام

مؤسسة العربي   المؤسسة 
 جروب 

حلوان لألجهزة المعدنية  إيجيبت فودز سيراميكا آرت 
– Long Life 

الشركة الوطنية 
 للرخام والجرانيت

 سيلو فودز

 رابط 
 الموقع

https://www.
facebook.co

m/elarabygro
up/ 

https://www.fac
ebook.com/ArtC

eramicCo/ 

https://www.f
acebook.com/

TigerChips / 

https://www.face
book.com/Long.L

 ife.eg 

https://www.fac
ebook.com/wata

nia.marble   

https://www.fa
cebook.com/sil

ofoods /   
 20 35 76 10 10 80 عدد التكرارات

 % 8.7 % 15.2 % 32.9 % 4.3 % 4.3 % 34.6 نسبة التكرارات 

 مؤشرات للدراسة التحليلية على الفيس بوك:
الدراسة      مفردات  غالبية  على  واإللكترونية  الكهربائية  األجهزة  صناعة  قطاع  تفوق  يتضح 

ما   وهو  والرخام(  السيراميك  الغذائية/  )المواد  اآلخرين  القطاعين  في  المنشورات  بعدد  مقارنة 
الصفحات  تلك  توظيف  على  الكهربائية  األجهزة  صناعة  قطاع  في  المسوقين  حرص  يعكس 

للتو  أساسية  باإلضافة  كوسيلة  العمالء  مع  والمستمر   إلىاصل  اليومي  التحديث  على  حرصهم 

https://www.facebook.com/elarabygroup/
https://www.facebook.com/elarabygroup/
https://www.facebook.com/elarabygroup/
https://www.facebook.com/elarabygroup/
https://www.facebook.com/Long.Life.eg
https://www.facebook.com/Long.Life.eg
https://www.facebook.com/Long.Life.eg
https://www.facebook.com/watania.marble
https://www.facebook.com/watania.marble
https://www.facebook.com/watania.marble
https://www.facebook.com/silofoods/
https://www.facebook.com/silofoods/
https://www.facebook.com/silofoods/
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بشركات   الخاصة  الصفحات  أدمن  ينشر  الواحد  اليوم  مدار  الصفحات، بل وعلى  تلك  لمحتوى 
، ويمكن تفسير ذلك في ظل  اصناعة األجهزة الكهربائية أكثر من منشور يتضمن محتوى مختلفً 

صناعة األجهزة الكهربائية، وتفصيليًا على مستوى القطاع  يشهدها قطاع    التي المنافسة الشديدة  
ويمكن تفسير ذلك   ،الواحد نجد تميز شركة العربي جروب على شركة حلوان لألجهزة المعدنية

العربي   شركة  كون  ضوء  الكهربائية    أحد في  األجهزة  مجال  في  الصناعية  الشركات    إلى أهم 
مستمر بشكل  تواجدها  في  الشديدة  رغبتها  الشركات    إلىباإلضافة    ،جانب  منافسة  في  رغبتها 

وكرياز  في    إلىهذا    Lgو  ي القائمة كشركات سامسونج  التسويقية  لزيادة حصتها  جانب سعيها 
 السوق المصري. 

حيث   ،صفحة شركة حلوان لألجهزة المعدنية بسهولة  إلىوجدير بالذكر أن الباحث لم يصل      
صفحة وزارة اإلنتاج الحربي   إلى  أساًساتنتمى    اإللكترونين الصفحة الخاصة بها على الموقع  إ

حلوان  بأن صفحة  إثرها  على  توصلت  محاوالت  بعدة  الباحث  قام  وقد  حلوان،  شركة  وليست 
 Long إلى  360لألجهزة المعدنية قد حصلت على تصريح يفيد تغيير العالمة التجارية لها من 

Life  وبال نفس  ،  تحمل  كاملة  صفحة  وجدت  وقد  العالمة  هذه  في  بالبحث  الباحث  قام  تالي 
وجود  خالل  من  المعدنية  للصناعات  حلوان  لشركة  تنتمى  الصفحة  أن  الباحث  وتأكد  االسم، 
تحليل  في  عليها  باالعتماد  قام  لذلك  الحربي(  اإلنتاج  )وزارة  الوزارة  ولوجو  الشركة  لوجو 

 المنشورات الخاصة بها. 
المتعددة    أنواع -1 الفيس   التيالوسائط  صفحة  على  منشوراتها  في  المؤسسات  عليها  تعتمد 

 بوك: 
 ( 2جدول )

 مكونات اإلعالنات للقطاع اإلنتاجي على صفحات المنظمات المصرية على الفيس بوك 

 المكونات 

 القطاع الخاص 

 المجموع 

 المجموع  القطاع العام 

العربي 

 جروب 
 سيراميكا ارت  ايجيبت فودز 

حلوان  

لألجهزة  

 المعدنية 

 سيلو فودز  

الشركة  

الوطنية 

للرخام  

 والجرانيت

 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 100 131 100 35 100 20 100 76 100 100 100 10 100 10 100 80 نصوص 

صور المنتج أو  

 صور شخصية 
47 59 7 70 10 100 64 64 40 53 13 65 23 66 76 58 

 18 24 17 6 25 5 17 13 14 14 0 0 10 1 16 13 مقاطع فيديو 

 24 31 17 6 10 2 30 23 22 22 0 0 20 2 25 20 انفوجرافيك 

محتويات  

 تفاعلية 
80 100 10 100 10 100 100 100 76 100 20 100 35 100 131 100 

 131 35 20 76 130 10 10 80 اإلجمالي 

السابق    الجدول  بيانات  وأساليب   إلىتشير  والمنشورات  اإلعالنات  من  الدراسة  عينة  مكونات 
 التسويق الرقمي على الفيس بوك في المنظمات الحكومية والخاصة وذلك وفقًا لما يلي:
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بنسبة        المكونات  هذه  مقدمة  في  المكتوبة  النصوص  وجدت  الخاص  للقطاع  من    %100بالنسبة 
الدراسة عينة  يعتمد    ،إجمالي  بوك  الفيس  الصور    أساًسافموقع  بجانب  المكتوبة  النصوص  على 

يحتل فيه الفيديو المكانة    الذيعلى عكس مواقع أخرى كاليوتيوب    ،والفيديوهات التي تحتل مكانة أقل منه
وموقع   مكونات  ت  الذي  إنستغراماألولى  بين  من  األولى  المرتبة  الفيديو  ومقاطع  الصور  فيه  حتل 

بنسبة  المنشورات، و  التفاعلية  المحتويات  ذاته جاءت  الترتيب  عبارة    وهي  ،من عينة الدراسة  %100في 
للمواقع   اإلنترنت    اإللكترونيةعن روابط خارجية معظمها   التي الخدمات    أحد   أو للمؤسسات على شبكة 

حيث أشارت   ،(44)(م2021وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة هدى صالح أبو حرب )تقدمها المؤسسة،  
أن العينة كانت تقوم باستخدام عدد كبير من المحتويات التفاعلية كالهاشاتج والكلمات الدالة إلى  الدراسة  

إدراك القائمين    ضوءفسر الباحث تفوق المحتوى التفاعلي على باقي المحتويات في  يو والروابط التفاعلية،  
  التفاعلية   السمات تتيح لهم العديد من  على إدارة تلك الصفحات الرسمية ألهمية الفيسبوك كوسيلة تفاعلية  

هم وذلك من  ئستفادة منها وتوظيفها في خلق تفاعل وتواصل مستمر بينهم وبين عمالستطاعوا االاالتي  
ندماج والمشاركة من قبل المستخدمين  زيادة اال  إلىخالل مختلف األنشطة التفاعلية، األمر الذي يؤدي  

رتباط بالصفحة . وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )کارولين هيلر بيرد في تلك األنشطة، ومن ثم زيادة اال
مديري العالمات التجارية   التي أكدت على حرص (  مCarolyn Heller Baird et al ،۲۰۱۱ن ,يوآخر 

لما لها من    االجتماعي جتماعية لشبكات التواصل  على تواجد العالمة التجارية عبر مختلف الوسائط اال
 نى العمالء لتلك العالمة التجارية وتعزيز مستوي والئهم لها. تأثير كبير على تب

وبنسبة        الثاني  الترتيب  بالشركات    %64وفي  الخاصة  للمنتجات  صور  شخصية    أوجاءت  صور 
)قليل   المؤسسة  العربي  جًداألصحاب  شركة  كانت  فقد  ذلك  في  بعضها  عن  المؤسسات  تختلف  وال   )

عديدة للمنتجات الخاصة بها كصورة للسلعة وعليها قيمتها، كما قامت شركة إيجيبت فودز   اتعرض صورً 
جربت النار أم    أوالكلمات الخاصة به مثل تايجر أتيجر أكثر    أحد بعرض صور عديدة لمنتج تايجر مع  

الثالث جاء   الترتيب  ذلك، وفي  )  %22بنسبة    اإلنفوجرافيكال وغير  الثابتة  الرسوم  (  اإلنفوجرافيك جاءت 
كثر االعتماد عليها لسهولة فهمها وإمكانية تبسيط    والتيأهم األشكال الخاصة بمواقع التواصل    أحد وهو  

وتستخدم المؤسسات هذه    ، ذهن المتابعين  إلىالمعلومات بها بشكل كبير مما يعمل على سرعة وصولها  
السلعة   لعرض  المؤسسة    التيالخدمة    أو األشكال  بتقديمها  الحصول   إلىتقوم  وسعر  مميزاتها  جانب 

تتضمن إعالنات   التيجاءت مقاطع الفيديو    وأخيًراعليها، وهو يقوم بجذب انتباه الجمهور بشكل كبير،  
الشخصيا ببعض  باالستعانة  إما  إعالنات وكان معظمها  السقا وشيكو في  أحمد  الممثلين  مثل  العامة  ت 

فيديوهات    أوكانت تعرضها مؤسسة العربي جروب    التي فيديوهات للمسابقات    أوإيجيبت فودز )تايجر(  
 لماظة وغيرة. أسينتر  يعن افتتاح عدد من الفروع الجديدة مثل افتتاح فرع المؤسسة في سيت 

ت     فلم  العام  للقطاع  بالنسبة  الخاص أما  القطاع  عن  كثيرًا  النتيجة  النصوص    ،ختلف  جاءت  حيث 
أي أن كافة اإلعالنات    %100المكتوبة في مقدمة مكونات االعالن على الفيس بوك حيث بلغت نسبتها  
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باألجنبية    أوالمعروضة بالفيس قد احتوت على نصوص مكتوبة، وقد جاءت النصوص إما باللغة العربية  
في إعالنات سيلو فودز، وفي نفس الترتيب جاءت المحتويات التفاعلية بنسبة    مزيجًا من االثنين كما  أو

رابطً   إجماليمن    100% تكون  أن  إما  وهي  والروابط  الهشتاج  ومنها  لمضمون    االعينة  مكمل  لمحتوى 
جاءت الصور  %58للموقع الرسمي للمؤسسة على اإلنترنت، وفي الترتيب الثاني بنسبة  ارابطً  أواإلعالن 

بالشركات كأحد   الخاصة  والمنتجات  للسلع  وكانت  المنشورات  مكونات  صور    ،أبرز  يخص  ما  ومنها 
مجلس  رئيس    أورئيس مجلس إدارة شركة حلوان لألجهزة المعدنية    أمثالالشركات    إدارات رؤساء مجلس  

وبنسبة   والجرانيت،  للرخام  الوطنية  الشركة  البنائية    اإلنفوجرافيكجاء    %24إدارة  العناصر  كأحد 
عينة الدراسة، وجدير بالذكر أن الفيديوهات كانت   إجماليمن    %18ا الفيديوهات بنسبة  للمنشورات، وأخيرً 

شركة سيلو   أوهزة المعدنية  تفتتحها الشركات مثل شركة حلوان لألج  التيتتضمن إما بًثا مباشًرا للمعارض  
، (الدنيا أصبح لها طعم جديد )فودز، كما أنه تم عرض فيديو للفنانة أصالة من خالل إعالن سيلو فودز  

 والذى يتم إذاعته عبر القنوات الفضائية.
وعلى مستوى القطاعات نجد أن قطاع صناعة األجهزة الكهربائية )العربي/ حلوان لألجهزة المعدنية(      

ختالف في طبيعة المحتوى المنشور على مستوى كلتا  ويمكن تفسير اال زت بوجود محتويات تفاعلية،  تمي
تحقيقها عبر نشر    إلىختالف األهداف التي يسعى المسوقون في كلتا الشركتين  االصفحتين في ضوء  

  ًيا اعلالمحتوى. حيث كانت أغلب المنشورات المقدمة على صفحة "العربي جروب" تتضمن محتوى تفذلك  
تزامنً   ممثاًل  الشركة  تتيحه  الذي  الين  أون  الشراء  التسوق  بخدمة  الخاص  لينك  الهايبر  جائحة  في  مع  ا 

حفاظً  مالكورونا  موضحة  عمالئها  سالمة  على  وسهولة  ءا  الصفحة   ،ستخدامهامته  لكون  ذلك  ويرجع 
الخاصة   حلوانالرسمية  منتجاتها    بشركة  ومزايا  سمات  لتوضيح  عليها  يعتمدون  التي  األساسية  الوسيلة 

على   االطالعخدمة للتسوق والشراء أون الين يمكن من خاللها العمالء  أووعدم توفيرها تطبيق إلكتروني 
، والروابط  ويتضح مما سبق؛ إدراك المسوقين ألهمية الهاشتاج،  الخاصة بكل منتج  المعلومات التفصيلية

وإعالنات  إذ   منشورات  مشاركات  الخاص  الوصول  زيادة  في  المؤثرة  الطرق  أهم  من  الهاشتاج  يعتبر 
التواصل   التجارية عبر مواقع  بأناالجتماعيالعالمات  المنشور  للمحتوى  أنه يسمح    باًل قايكون    ، حيث 

جددً  وعمالء  مستخدمين  للصفحات  يضيف  أنه  كما  معين.  موضوع  عن  يبحث  ألي شخص   اللظهور 
الصفحات.   مشاهدةنهم  يمك تلك  في  األعضاء  والعمالء  المستخدمين  غير  النتائج    المنشور  تختلف  ولم 

حد  على  مؤسسة  كل  نتائج  عن  المؤسسات ةالعامة  كافة  مقدمة  في  النصي  المحتوى  جاء  فقد  ويرى    ،، 
في مواقع  يعتمد عليها المعلن    التيالباحث أن المحتوى النصي )الكلمة المكتوبة( يعد من أهم المكونات  

وخاصة الفيس بوك، وبالتالي يتفق في ذلك القطاعات الخدمية الحكومية والخاصة،   االجتماعيالتواصل  
( حنا  مشيل  مونيكا  دراسة  من:  كل  إليه  توصل  ما  مع  النتيجة  هذه  تتفق  أن  (  45)(م2017وبذلك  في 

حيث    االجتماعي،  النصوص قد احتلت مقدمة نوع المنشورات على صفحات العينة على مواقع التواصل
نسبة   الصور    %99.7بلغت  )%37.5تليها  الشريف  سامح  ودراسة  الفيديو،  ثم  حيث  (46)(م2016،   ،

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 " أبعاد التسويق الرقمي تأثير المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي في تحقيق"  :رمضان إبراهيم د.   352 

  م 2011يناير    25في تناولها لحدث    االجتماعيسيطر تقديم النص على الشعارات السياسية في المواقع  
حيث    (47)(م2013صالح )  ، يليها الصور ثم الفيديوهات، كما اتفقت مع دراسة عبد الكريم%40بنسبة  

، يليها  االجتماعيجاء أسلوب المنشور النصي على رأس المنشورات في الصفحة على مواقع التواصل  
( إسحاق  أمنية  دراسة  مع  وتختلف  الفيديوهات.  ثم  النسبة    (48)(م2016الصور  إن  من    األكبرحيث 

تليها نسبة المنشورات النصية    %65.7من النص والصورة بنسبة    ا المنشورات التي تم تحليلها كانت مزيجً 
حيث كانت الفيديوهات هي أكثر العناصر المستخدمة    (49)(م2015ودراسة ريهام سامى )  %33.7بنسبة  

 راساتها.من العينة الخاصة بد   %52بنسبة  اإللكترونيةفي المنشورات الخاصة بالمواقع 

 
 ( 1صورة )

 الدنيا لها طعم جديد  –فيديو عن إعالن للفنانة أصالة عن سيلو فودز 
 

 دورية التحديث واللغة المستخدمة في منشورات المؤسسات المصرية: -2
 ( 3جدول )

 دورية التحديث واللغة المستخدمة في المنشورات  

 المكونات 

 القطاع الخاص 

 المجموع

 القطاع العام 

 المكونات 
 العربي جروب 

ايجيبت 

 فودز

سيراميكا  

 ارت

حلوان لألجهزة  

 المعدنية 
 سيلو فودز  

الشركة 

الوطنية  

للرخام  

 والجرانيت 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

غة 
الل

 

 89 116 100 35 25 5 100 76 90 90 0 0 100 10 100 80 عربي 

 10 13 0 0 65 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 انجليزي 

 2 2 0 0 10 2 0 0 10 10 100 10 0 0 0 0 كالهما 

دي
ح
الت

 ث

 68 89 17 6 35 7 100 76 80 80 0 0 0 0 100 80 يومي

غير 

 منتظم
0 0 10 100 10 100 20 20 0 0 13 65 29 83 42 32 

 131 35 20 76 130 10 10 80 اإلجمالي 

السابق        الجدول  بيانات  الفيس    إلىتشير  موقع  على  المنشورة  اإلعالنات  في  المستخدمة  اللغة 
الجدول   بيانات  وتشير  باستخدام    إلىبوك،  يتم عرض منشوراتها  والخاصة  العامة  الشركات  كافة  أن 

أرت،   سيراميكا  ماعدا شركتي  فقط  العربية  بين    والتي اللغة  الجمع  من خالل  منشوراتها  كافة  جاءت 
وجود شركة    إلىاللغة العربية، باإلضافة    إلىألجنبية ثم ترجمة النص  اللغتين حيث يتم عرض اللغة ا

فودز   ا  والتيسيلو  اللغة  باستخدام  بها  المنشورات  معظم  )إلجاءت  حوال  العينة  %65نجليزية  من   )
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الشركة   أن  يؤكد  ما  وهو  واألجنبية  العربية  باللغتين  لها  منشورات  الباحث  وجد  كما  بها،  الخاصة 
 من القطاعات من الجمهور المحلى والدولي.  اكبيرً  اتستهدف عددً 

دورية تحديث المنشورات في كل من المنظمات المصرية الخاصة    إلىكما تشير بيانات الجدول      
تحديثها   يتم  العربي جروب  منشورات شركة  كافة  الخاصة جاءت  للشركات  وبالنسبة    يومًيا والعامة، 

إيجيبت فودز وسيرامكيا أرت غير منتظمة قد   يشركت، بينما جاءت منشورات كل من  %100بنسبة  
يشير   مما  التحديث،  في  أيام  لبضعة  من    إلىتتراوح  باالستفادة  العربي جروب  قيام مسئولي شركة 

مكانيات التسويق الرقمي في القيام بعرض المنتجات وتسويقها للعمالء، أما بالنسبة للشركات العامة إ
فقد جاءت كافة المنشورات في شركة حلوان لألجهزة المعدنية محدثة بشكل يومي وهو ما يتوافق مع 

المعدني لألجهزة  وحلوان  العربي  ويمثلها شركة  الكهربائية  األجهزة  قطاع صناعة  بالنسبة  فكر  أما  ة، 
غير    لشركتي بتحديث  منشوراتها  معظم  جاءت  قد  والجرانيت  للرخام  الوطنية  والشركة  فودز  سيلو 
 منتظم. 

 
 ( 2صورة )

 استخدام اللغة العربية واإلنجليزية معاً في االعالن في صفحة سيراميكا أرت 
 

 األهداف التي تسعى المؤسسات لتحقيقها من خالل صفحتها على الفيس بوك: -3
 ( 4دول )ج

 األهداف التي تسعى المؤسسات لتحقيقها على الفيس بوك 

 المكونات 

 القطاع الخاص 

 المجموع

 القطاع العام 

العربي   المجموع

 جروب
 ايجيبت فودز

سيراميكا  

 ارت

حلوان لألجهزة  

 المعدنية 
 سيلو فودز  

الشركة الوطنية 

للرخام  

 والجرانيت 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

تسويق منتجات 

 المنظمة 
70 88 10 100 10 100 90 90 47 62 5 25 32 91 84 64 

تحسين صورة  

 المنظمة 
6 8 0 0 0 0 6 6 26 34 10 50 3 9 39 30 

للتواصل مع  

  الداخليالجمهور  

 أو الخارجي 

4 5 0 0 0 0 4 4 3 4 5 25 0 0 8 6 

 131 35 20 76 130 10 10 80 اإلجمالي 

بيانات الجدول السابق       اإلنتاجية المصرية لتحقيقها    المؤسسات تسعى    التياألهداف    إلىتشير 
خاصة، وبمراجعة بيانات الجدول نجد    أوكانت حكومية    من خالل صفحاتها على الفيس بوك سواءً 

أن هدف تسويق منتجات المنظمة يعد أهم أهداف المنظمات من خالل استخدامها لصفحاتها على  
تهدف   التيويتساوى في ذلك المنظمات الحكومية والخاصة فقد بلغت نسبة المنشورات    ،الفيس بوك

المنتجات    إلى بينما بلغت    % 90تسويق  الخاصة،  المنظمات  الحكومية  في  المنظمات  ،  %64عينة 
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وجاء هدف تحسين سمعة المنظمات اإلنتاجية وصورتها لدى الجمهور في الترتيب الثاني لدى كل  
القطاعين الخاص    ،من  القطاع  في  بلغ  الحكومي،    %30وبنسبة    %6فقد  القطاع  جاء   وأخيًرافي 

في القطاع الخاص   %4سبة  الخارجي في الترتيب الثالث بن  أو  الداخليهدف التواصل مع الجمهور  
حيث جاءت   ة،في القطاع الحكومي، ولم تختلف النتائج بالنسبة لكل منظمة على حد   %6وبنسبة  

األهداف الثالثة بنفس الترتيب لكافة المنظمات، ويرى الباحث أن هدف تسويق المنتجات يعد من  
األ  ا  التيهداف  أهم  االتصالية  الوسائل  باستخدام  تقوم  المنظمات  الوسائل    ،لحديثةجعلت  هذه  فتعد 

ممتازة تسويق  التواصل  حيث    ،أدوات  اإل   االجتماعيأن مواقع  استخدامها في جميع  عالنات يمكن 
مواقع التواصل   أنكما    (50)،نشاط محدد   أوعلي اختالف أنواع السلع وأنشطتها ودون التقيد بمجال  

 (51).تمكن المؤسسة من االتصال الفوري والسريع مع العمالء والمستهلكين  االجتماعي

 
 ( 3صورة )

 ( Long Life)  360تحسين سمعة شركة حلوان للصناعات الكهربائية مصنع 

 ركزت عليها المؤسسات من خالل صفحتها على الفيس بوك: التيالمضامين  -4
 (5جدول )

 خالل صفحتها على الفيس بوك المضامين التي ركزت عليها المؤسسات من 

 المكونات 

 القطاع الخاص 

 المجموع 

 القطاع العام 

 المجموع 
 سيراميكا ارت  ايجيبت فودز  العربي جروب 

حلوان لألجهزة  

 المعدنية  
 سيلو فودز  

الشركة الوطنية  

 للرخام والجرانيت 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 18.2 41 8.3 2 7.3 3 22.5 36 18.1 41 16.0 4 18.2 10 18.5 27 مجال عمل المنظمة

 47 61 74 26 50 10 33 25 60 60 80 8 90 9 54 43 منتجات المنظمة 

موقف المنظمة من  

 األحداث الجارية 
4 5 0 0 2 20 6 6 23 30 4 20 4 11 31 24 

دور المنظمة  

 االجتماعي في الدولة 
1 1 0 0 0 0 1 1 3 4 2 10 1 3 6 5 

سياسات التطوير  

 التي تتبناها المنظمة
1 1 0 0 0 0 1 1 6 8 0 0 2 6 8 6 

المراكز التسويقية  

 للمنظمة
3 4 0 0 0 0 3 3 9 12 1 5 1 3 11 8 

عمل شراكة مع  

 المنظمات األخرى 
7 9 1 10 0 0 8 8 6 8 1 5 0 0 7 5 

 5 6 3 1 10 2 4 3 18 18 0 0 0 0 23 18 إنجازات المنظمة

 131 35 20 76 130 10 10 80 اإلجمالي 

السابق       الجدول  بيانات  اإلنتاجية من خالل    التي   المضامين  إلىتشير  المؤسسات  عليها  ركزت 
 صفحتها على الفيس بوك وذلك على النحو التالي:
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للمؤسسات       الت   الخاصةبالنسبة  المضامين  الترتيب    المؤسسة  منتجات   إلىتشير    يجاءت  في 
 المنتجات والسلعتعبر عن    التيعلى مضامين    تحتوي   التيعالنات  اإل  إلىوتشير    %60ول بنسبة  األ

)  التي المنظمة  السيراميكتقدمها  الغذائية/  المواد  الكهربائية/  جاءت األجهزة  الثاني  الترتيب  وفي   ،)
بنسبة   المنظمة  عمل  الثالث    %18.1مجال  الترتيب  وفي  جروب،  العربي  شركة  في  أغلبها  وكان 

على كافة    وتحتوي   ،عينة الدراسة من المنظمات الخاصة  إجماليمن    %18إنجازات المنظمة بنسبة  
قامت بها المنظمة خالل مدة التحليل ومنها حصول صاحب الشركة الحاج محمود   التياإلنجازات  

الذي يلخص قصة حياته، وكذلك إنجاز الشركة في إنتاج أكبر  ه  العربي على جائزة تقديرية عن كتاب
تصنعها الشركة خالل    التيتعد أحدث األجهزة    التيعات الذكية  عدد من األجهزة المتطورة ومنها السا

وكانت جميعها    %8الفترة الماضية، وفي الترتيب الرابع جاء عمل شراكة مع المنظمات األخرى بنسبة  
فقات واالجتماعات الخاصة بالشراكة  صحيث قامت الشركة بعقد عدد من ال  ،في شركة العربي جروب 

أ العربي وشركات  وبنسبة  بين شركة  األهداف،  في  معها  ترتبط  المنظمة من   %6خرى  موقف  جاء 
بنسبة    األحداث  للمنظمة  التسويقية  المراكز  يليها  )دور  %3الجارية،  من  كل  وجاءت   المؤسسة، 

العينة.    إجماليفقط من    %1( بنسبة  المؤسسات تتبناها    التي في الدولة/ سياسة التطوير    االجتماعي 
للمؤسسات الحكومية الوضع كثيرً   وبالنسبة  يختلف  الخاصةفلم  المؤسسات  حيث   ،ا عن ما جاء في 

  ي جمالإمن    %47المنظمة في الترتيب األول بنسبة    منتجات عن    اعالنً إ تحمل   التيعالنات  جاءت اإل
جاء   الثاني  الترتيب  وفي  الدراسة،  بنسبة    األحداث من    المؤسسات موقف  عينة  من    %24الجارية 

ثم    إجمالي بنسبة  العينة،  المنظمة  عمل  الدراسة،    يجمالإمن    % 18.2مجال  المراكز  عينة  يليها 
تلزم   التيالعينة، وفي الترتيب الخامس جاءت سياسة التطوير    يمن إجمال  %8التسويقية للمنظمة في  
نجازات المنظمة/ عمل شركة  إ   /االجتماعي  المؤسسةجاءت كل من )دور    %5بها المنظمة، وبنسبة  

 أخرى(.   مؤسسات مع 
 

 تنشرها المؤسسات على صفحات الفيس بوك:  التيأشكال تفاعل الجمهور على المنشورات  -5
 ( 6جدول ) 

 أشكال تفاعل الجمهور على منشورات صفحات المؤسسات على الفيس بوك

 المكونات 

 القطاع الخاص 

 المجموع

 القطاع العام 

 المجموع
 ايجيبت فودز العربي جروب 

سيراميكا  

 ارت

حلوان لألجهزة  

 المعدنية 
 سيلو فودز  

الشركة الوطنية 

للرخام  

 والجرانيت 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 100 131 100 35 100 20 100 76 100 100 100 10 100 10 100 80 االعجاب 

 95 125 83 29 100 20 100 76 100 100 100 10 100 10 100 80 التعليق 

 5 7 3 1 15 3 4 3 10 10 20 2 20 2 8 6 المشاركة 

االشارة إلى  

 االصدقاء
29 36 1 10 2 20 32 32 6 8 4 20 2 6 12 9 

 131 35 20 76 130 10 10 80 اإلجمالي 
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أشكال تفاعل الجمهور مع منشورات الصفحات الرسمية للمؤسسات    إلىيشير الجدول السابق        
ا من أشكال التفاعل مع المضامين  ا كبيرً المصرية على موقع فيس بوك، حيث تتيح هذه المواقع عددً 

أن اإلعجاب والتعليق جاء في  إلى  منها اإلعجاب والتعليق والمشاركة وغير ذلك، وقد أشارت النتائج  
التابعة لقطاع    أومن العينة التحليلية، بالنسبة للمنظمات الخاصة    %100نسبة  مقدمة هذه األشكال ب

األعمال العام، حيث ال يكاد يخلو منشور من منشورات المنظمات إال ويوجد عليه تفاعل باإلعجاب 
للرخام    أو الوطنية  الشركة  صفحة  منشورات  بعض  على  تعليقات  وجود  عدم  عدا  فيما  التعليق 

واإلع  هو  والجرانيت،  نتائج    أحد جاب  أكدته  ما  وهو  اإلطالق،  على  وأبسطها  التفاعل  أشكال  أهم 
الميدانية الاليك    ،الدراسة  طريق  عن  بالتفاعل  تقوم  أنها  الميدانية  الدراسة  عينة  أشارت   أوحيث 

عينة الدراسة    استخدامكثافة    إلى وتشير النتائج  اإلعجاب في مقدمة أشكال تفاعلهم مع المنشورات،  
بين أساليب التفاعل حيث يبذل   تميًزاوالتعليق يعد من األشكال األكثر    ، االجتماعيلتواصل  لمواقع ا

يوجهها   تساؤالت  هيئة  إما على  التعليقات  وتكون  أكبر من مجرد اإلعجاب،  المتابعون مجهوًدا  فيه 
للقائمين على الصفحة     أحدعرض    أوإبداء آراء معينة بخصوص الموضوع المنشور،    أوالجمهور 

تساؤالت عن أي من خدمات المنظمة   أوواجهها الجمهور أثناء التعامل مع المنظمة،    التيشكاوى  ال
وذلك بالنسبة للقطاع    %32األصدقاء بنسبة    إلى وكيفية استخدمها، وجاء في الترتيب الثاني اإلشارة  

مشاركة جاءت ال  وأخيًرا ات القطاع العام،  ؤسسمن عينة المنشورات الخاصة بم  %9الخاص، وبنسبة  
بنسبة   التفاعل  أساليب  نهاية  و   %10في  الخاصة،  العام.    % 5للمنظمات  األعمال  قطاع  لمنظمات 

 وحرص   رغبة  ضوء  في  اإلجمالي  المستوى   على   المرتفعة  اإلعجاب   معدالت   تفوق   تفسير  ويمكن
  خالله   من  يعكس  امؤشرً   يعد   ما  وهو  المنشور،  تجاه  ئهماوآر   مشاعرهم   عن  التعبير  على   المستخدمين 

ا يتضمنه زر اإلعجاب من مختلف م إلى باإلضافة. المنشور المحتوى  مع وتفاعلهم اندماجهم مستوى 
تجاه    اإليموجي المستخدمين  ومشاعر  اتجاهات  على  للتعرف  عامة  الفيسبوك  إدارة  أتاحتها  التي 

اتجاه   التي توضح  التعبيرية واإلشارات  الرموز  بمثابة مجموعة من  اإليموجي  وتعتبر هذه  المنشور. 
اإلعجاب، الحب، السعادة، الغضب، الحزن،   أويك  الالمحتوى المنشور ومن بينها "ال  هجات  خدمالمست

التأييد العاطفي  ومؤخرً   ،ندهاشاال وعلى الرغم    ".م۲۰۲۰أبريل    فيا أطلقت إدارة الفيسبوك إيموجی 
النسبة   المشاركة  تمثيل طلب  مستوى    تفاعليكمحتوى    األدنىمن  الباحث الصفحات على  أن  إال   ،  

ت، إذ الحظ كم التفاعل، الترحيب والقبول الكبير، المشاركة الذي نتج عن هذه النوعية من المنشورا
أن هذه المنشورات تعزز العالقة بين المستهلك والعالمة التجارية، كما أنها تشعر المستهلك بأهميته 

للمنتج   الترويج  المشاركة في  االأو  ودوره في  لديه  يعزز  والسلوكيات  الخدمة مما  اإليجابية  تجاهات 
 المحابية للمنتج. 
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 ( 4صورة )

 الوطنية للرخام والجرانيت على الفيس بوك وردود الشركة على العمالء التعليقات على صفحة الشركة 
 

بوك   -6 الفيس  على  المصرية  المؤسسات  صفحات  على  المنشورة  المواد  وقوالب  أشكال 
 للقطاع الخدمي:

 ( 7جدول )
 أشكال وقوالب المواد المنشورة على صفحات المؤسسات على الفيس بوك للقطاع الخدمي 

 المكونات 

 الخاص القطاع  

 المجموع 

 القطاع العام 

 المجموع 
 سيراميكا ارت  ايجيبت فودز  العربي جروب 

حلوان لألجهزة  

 المعدنية  
 سيلو فودز  

الشركة  

الوطنية للرخام  

 والجرانيت 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 70 92 91 32 50 10 66 50 71 71 100 10 100 10 64 51 اعالنات

 3 4 3 1 5 1 3 2 3 3 0 0 0 0 4 3 لقاءات 

حمالت 

 اعالمية
6 8 0 0 0 0 6 6 3 4 1 5 0 0 4 3 

 10 13 3 1 20 4 11 8 13 13 0 0 0 0 16 13 اخبار

 2 3 0 0 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 تقارير

 2 3 3 1 10 2 0 0 6 6 0 0 0 0 8 6 مسابقات

 6 8 0 0 5 1 9 7 1 1 0 0 0 0 1 1 حوار

 3 4 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 تصريحات

 131 35 20 76 130 10 10 80 اإلجمالي 

جاءت بها المضامين واإلعالنات المنشورة    التياألشكال والقوالب    إلىتشير بيانات الجدول السابق       
بنسبة   اإلعالنات  مقدمتها  في  جاء  وقد  بوك،  الفيس  على  اإلنتاجية  المنظمات  صفحات    % 71على 

و   الخاصة  للمنظمات  اإلعالنات    % 70بالنسبة  وتعد  العام،  القطاع  في  اإلنتاجية  للمنظمات  بالنسبة 
نظمات المصرية الحكومية والخاصة وهو الشكل التقليدي المحتوى األكثر استخدامًا بالنسبة لمنشورات الم

في المنظمات الخاصة   %13بنسبة  األخبارللتسويق والذى يهدف خصيًصا للربح في المقام األول، يليها 
والمسابقات    اإلعالميةفي المنظمات لدى القطاع العام، يليها في الترتيب الثالث الحمالت    %10وبنسبة  

، بينما جاء الترتيب الثالث في المنظمات %3، يليه  اللقاءات بنسبة  %6نسبة  في المنظمات الخاصة ب
بنسبة   الحوار  نصيب  العام من  القطاع  الحمالت    %6لدى  بنسبة    اإلعالميةثم  والتصريحات  والقاءات 

3% . 
المحتوى        يتضمن  أن  على  الفيسبوك  على  التجارية  للعالمات  الرسمية  الصفحات  حرص  ويرجع 

والخصومات  حأالمنشور   والتخفيضات  العروض  ذات   إلىدث  التجارية  العالمات  بين  المنافسة  شدة 
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حيث تحرص تلك العالمات التجارية على عرض المزيد من العروض والتخفيضات التي  ، القطاع الواحد 
تأثير هذا المحتوى    إلىالخدمة، باإلضافة    أو  من شأنها حث العمالء على زيادة المشتريات من المنتج

للمستهلكين  على الشرائية  بهجت ،  القرارات  بالل  )حال  دراسة  إلية  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
من    االجتماعيثر التسويق عبر وسائل التواصل  أختبار  اوالتي استهدفت من خاللها  (  م۲۰۱۹ن،يوآخر 

 . خالل محتوى الشركة على النية الشرائية للمستخدمين
 

 : الرسمية للمؤسسات المصرية اإلنتاجية )الخاص/ العام(  اإللكترونية: تحليل المواقع ثانًيا
المؤسسات    يحتوي      من  الدراسة  لعينة  الرسمية  للمواقع  الكيفي  التحليل  نتائج  على  الجزء  هذا 

والعاملة في مصر المصرية  تحليل    يحتوي حيث    ،اإلنتاجية  نتائج تطبيق صحيفة  الجزء على  هذا 
يجيبت إمنظمات خدمية خاصة )العربي جروب/    6مواقع إلكترونية رسمية لعدد    6على    المضمون 

للرخام   الوطنية  الشركة  المعدنية/  لألجهزة  )حلوان  العام  القطاع  وشركات  أرت(  سيرميكا  فودز/ 
للوقوف على مدى   والرخام  والسيراميك  الغذائية  والمواد  الكهربائية  والجرانيت( في قطاعات األجهزة 

التسويق الرقمي في تلك المواقع والتعرف على تأثير العوامل التنظيمية على التسويق    أبعاد ق  تحقي
 الرقمي في المنظمات المصرية. 

 أربعة محاور: إلىللمنظمات اإلنتاجية  اإللكترونيةتنقسم نتائج تحليل مضمون المواقع 
 (. اإللكترونيمعايير تصميم المواقع من الناحية الشكلة )سهولة وجاذبية الموقع المحور األول: 
 معايير جذب انتباه الجمهور.المحور الثاني: 
 معايير توافر المعلومات الخاصة بالمؤسسات في الموقع.المحور الثالث: 
 : إلى، وتنقسم التسويق الرقمي في مواقع المنظمات المصرية أبعاد معايير تحقيق المحور الرابع: 

 ، البعد الرابع: التعلم، البعد الخامس: التواصل االحتفاظ، البعد الثالث: االستغراقالبعد األول: الجذب، البعد الثاني: 
 :وسوف يقوم الباحث بتفصيل هذه المحاور
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 (: اإللكترونيالمحور األول: معايير تصميم الموقع من الناحية الشكلية )سهولة وجاذبية الموقع 
 ( 8جدول )

 معايير سهولة وجاذبية الموقع اإللكتروني

المواقع        تحليل  خالل  الباحث    اإللكترونيةمن  المواقع    إلىتوصل  شكل  عن    اإللكترونية بيانات 
 قوم بعرض كل شركة على حدة على النحو التالي:يوسوف 

 أواًل: مؤسسة العربي جروب / قطاع صناعة األجهزة الكهربائية/ القطاع الخاص: 
للغة - بدائل  اللغة    ؛وجود  لتغيير  بديل  ويوجد  العربية  باللغة  الموقع  توفر  تم  اللغة   إلىحيث 

ما يتيح التعامل ألكثر من دولة وال يقتصر على الدول العربية فقط مما يوفر  اإلنجليزية وهو  
 مساحة منافسة أكبر. 

ثواني منذ بداية تحميله من محرك البحث جوجل مما يعني أنه    3  حواليأخذ الموقع الرسمي   -
 يتميز بالسرعة في التحميل.

 واضحة لباقي مضمون الموقع على الصفحة. ويبات بت أووجود روابط  -
 تميز الموقع الرسمي لشركة العربي جروب بالبساطة وقد أخذ من اللون الزهري شعارًا له.  -
 يتكون الموقع من أربع فئات رئيسية وهي:   -
بالشركة وكذلك   • الخاصة  البيع والخصوصية والشروط واألحكام  العمالء وتضم سياسة  خدمة 

 األسئلة الشائعة. 
، فروع  ؟ن الشركة مثل ما هي شركة العربيصفحة تضم كافة المعلومات ع  وهيعن العربي:   •

 الشركة الرئيسية ومراكز الخدمة الرئيسية والتطبيقات الخاصة بالشركة وكذلك خريطة الموقع.

 الشركات 

 المعايير 

 القطاع العام  القطاع الخاص 

العربي 

 جروب 

ايجيبت 

 فودز 

سيراميكا  

 ارت

حلوان  

لألجهزة  

 المعدنية 

الشركة الوطنية 

للرخام  

 والجرانيت

 شركة سيلو فودز 

 ال نعم ال نعم ال نعم
نع

 م
 ال نعم ال نعم ال

ع 
وق

لم
 ا
ية

ذب
جا

و
ة 

ول
سه

ر 
يي

عا
م

 

  ✓  ✓ ✓  ✓   ✓  ✓ وجود أكثر من لغة للموقع 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ سرعة تحميل الصفحة الرئيسية 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ وجذاب شكل الصفحة بسيط 

وجود خريطة لمحتوى الموقع  

 ودليل له.  اإللكتروني
✓   ✓ ✓  ✓  ✓  ✓  

وضوح مسميات الروابط  

 الموجودة على الموقع 
 ✓ ✓   ✓ ✓  ✓  ✓  

وجود روابط واضحة لباقي  

مضمون الموقع على الصفحة  

 االولى 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

منطقية عرض المعلومات  

 وسهولة ايجادها 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 
توجد تعليمات واضحة الستخدام  

 الموقع ومساعدة المستخدمين 
 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

 1 7 1 7 2 6 3 5 2 6 2 6 عدد العناصر الموظفة  إجمالي
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تليفزيونات  • الشركة من  منتجات  للموقع وتضم كافة  الرئيسية  الصفحة  وتعد  الرئيسية:  الفئات 
الشخ والعناية  الصحة  ومنتجات  منزلية  وأجهزة  العروض وتكييفات  وكذلك  وساعات  صية 

 الخصومات.
وتحتوي كل فئة منها على عدد من الفئات الفرعية وبداخل كل فئة فرعية يوجد العشرات من  
المنتجات الخاصة بالشركة، ويوفر الموقع التعرف على مميزات كل منتج والمقارنة بين أكثر  

بمجرد تحويل المؤشر إليها، كما يتيح الموقع إمكانية    أيًضامن منتج الختيار األفضل، وذلك  
الدفع التسوق   للعميل واختيار طريقة  بالنسبة  المنتج األفضل  الموقع عن طريق اختيار  عبر 

المنتج   بتوصيل  والقيام  المصرية  البنوك  لدى  الشركة  حسابات  خالل  من  له    إلى المناسبة 
 العمالء وهو ما يوفر مرونة في التعامل من خالل الشركة.

 صفحة خاصة بأحدث العروض على منتجات الشركة. وهيا كن أول من يعلم: وأخيرً  •

 
 ( 5صورة )

 مكونات الصفحة الرئيسية لموقع مجموعة العربي جروب  

الموقع   - لمكونات  توضيحية  خريطة  الخدمات   الرسميوجود  كافة  تتضمن  العربي  لشركة 
 يتضمنها الموقع. التيوالتبويبات 

والمعلومات عليه في تبويبات  يتميز شكل الصفحة بمنطقية وتسلسل في عرض البيانات   -
 بالصور الخاصة بها وإتاحة التفاعل معها بالنقر عليها. 

 تظهر كافة الخدمات والعروض بمجرد تحويل المؤشر لها مما يوفر بساطة في التعامل. -
: حيث نشرت شركة العربي سياسة البيع  اإللكترونينشر الموقع سياسة البيع في الموقع   -

للعمالء وذلك لمزيد من ضمان التعامل السليم بين الشركة   نياإللكترو عن طريق الموقع  
 يلي:  فقد جاء في موقعها ما ،والعمالء

موقعها   ✓ البيع عن طريق  إتاحة  من  العربي  لشركة  الرئيسي  هو    اإللكترونيالهدف 
على    إلىالوصول   ومقصور  مخصص  فهو  فقط  النهائي   االستخدامالمستخدم 

الموزعين، لذلك يحق للشركة إلغاء أي طلبات   أو  التجاري الشخصي، وليس البيع  
حالة تكرار تسجيل طلبات شراء على نفس   في  أوشراء يتضح أنها خاصة بموزعين  
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  في   اأيًض خر، ولنا الحق  آتسجيل طلب شراء لشخص    أوالمنتجات أكثر من مرة،  
 .وضع قيود على عدد المنتجات المباعة والمسجلة بطلب الشراء

الذين  ✓ المستخدمين  لجميع  باألسعار  المتعلقة  المعلومات  أدق  توفير  على  نحرص 
الموقع   األحيان  اإللكترونييزورون  بعض  في  واردة  تكون  قد  األخطاء  أنَّ  إالا   ،

بشكٍل صح المنتج  فيها تحديد سعر  يتم  التي ال  ثما كالحاالت  الموقع ومن  يٍح على 
رفض   في  بالحقا  الطلبات    أوفنحتفظ  من  طلب  أي  على   التيإلغاء  تسجيلها  يتم 

مسجل عن طريق الخطأ على عرض انتهى   أوموقعنا على منتج مسجل بسعر خطأ  
السعر الصحيح وموافقة    إلىحالة تعديل السعر    فيبالفعل، ويتم تنفيذ الطلب فقط  

 . العميل على ذلك
نحتف ✓ األخطاء  نحن  تصحيح  في  بالحق  ألنفسنا  الموقع   أوظ  محتويات  تحديث 

بنا    اإللكتروني المنتجات في أي وقت دون إخطار سابق    أوالخاص  تعديل أسعار 
  في من بنود سياسة البيع الخاصة بها    أيحذف    أوتعديل    فيوللشركة الحق    ،بذلك

 .أي وقت دون إنذار سابق
 فودز/ قطاع المواد الغذائية/ الشركات الخاصة:  : إيجيبتثانًيا

 حيث وفر الموقع بديل اللغة اإلنجليزية للتغيير باللغة العربية.  ،وجود بدائل للغة -
في التحميل وهو ما يعد من مميزات الموقع في سرعة تحميله    ي ثوان   4قل من  أأخذ الموقع   -

 من محرك البحث جوجل.
الصفحة الرئيسية وهو ما   إلىية باإلضافة  للداختكونت الصفحة من عدد من الصفحات ا -

يميز الموقع بالبساطة والتميز في التصميم، وقد أخذ الموقع نشر أشهر العالمات التجارية  
 كونو.  أوراسكي  أوقلبظ  أوتايجر  وهيله 

التجاري   - بالبنك  الخاص  الموقع  وسبع    الدولييتكون  الرئيسية  بعنوان  رئيسية  من صفحة 
 وهي كما يلي:  أفقيجانب الصفحة الرئيسية بخط  إلى صفحات فرعية مصفوفة 

ومات عن تاريخ إنشاء الشركة مع أبرز العالمات التجارية لها  لوبها مع  الصفحة الرئيسية:  .أ
 ركة. تشترك بها الش التي األحداث  أووكذلك عدد من الفيديوهات الخاصة باإلعالنات 

 الصفحات الداخلية: وعددها سبع صفحات كما يلي:  .ب
المنتجات  المنتجات:   .1 أهم  الصفحة  هذه  )تايجر(   وهي وتعرض  البطاطس  منتجات 

وغيرها(  وستار  وجيرو  )كريزو  الحلويات  ومنتجات  وكونو(  )قلبظ  الذرة  ومنتجات 
الضغط ومنتجات القمح )راسكي(، ويقوم الموقع بعرض معلومات عن المنتج بمجرد  

 طعمة.أل هر مكوناته وأهم ا ظعليه لي
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من    اوتضم فيديوهات إعالنات تايجر وكونو على التليفزيون وكذلك عددً الفيديوهات:   .2
 ثناء تناوله المنتجات.أيشارك بها الجمهور   التيالفيديوهات 

بيان    اوتضم خبرين فقط عن رعاية الشركة لكأس األمم اإلفريقية وخبرً :  األخبار .3 عن 
 شركة للعاملين بها. لرئيس ال

 وتعرض الشركة به كافة الوظائف المتاحة للشركة.الوظائف:  .4
 ساس لها.ألا حجروتضم معلومات عن تأسيس الشركة ووضع عن الشركة:  .5
 وتضم كافة المعلومات الخاصة بالصادرات والمنتجات المصدرة. الصادرات:  .6
بنا:   .7 وتضم معلومات عن االتصال بالشركة ومنها عنوان الشركة ورقم التليفون اتصل 

 ة.كللشر  اإللكترونيالخاص بها والبريد 

 
 ( 6صورة )

 الصفحة الرئيسية لشركة إيجيبت فودز على اإلنترنت 

بمكان   - أتاح خريطة  إيجيبت فودز ولكنه  الرسمي لشركة  الموقع  الموقع خريطة لمكونات  يتح  لم 
 يطة مصر. الشركة على خر 

شركة   - موقع  يجعله  إتميز  مما  التصميم  في  والجاذبية  بالبساطة  فودز  المواقع    أحد يجيبت 
 المميزة في تقديم خدماته عليه.

 

 : سيراميكا أرت/ قطاع السيراميك والرخام/ الشركات الخاصة: ثالًثا
 اللغة الرئيسية والوحيدة للموقع. هيلم يوفر الموقع بدائل للغة وكانت اللغة اإلنجليزية   -
 6  حواليحيث استغرق    ،ل من محرك البحث جوجلياستغرق الموقع بضعة دقائق في التحم -

 ثواني في التحميل. 
 يحمل الموقع شعار المؤسسة. -
 ت وهي: صفحا 6تكون الموقع من عدد من الصفحات الداخلية عبار عن   -
1- Home تقوم بتصنيعها. التي: وتعرض الشركة بها أهم أهداف الشركة وأهم المنتجات 
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2- About Us  ال  إحداث الخاصة بالشركة  ألوا  األخبارن تقوم الشركة بعرض  أ: ومن المفترض
 بداخل الصفحة.  األحداث  أو األخبارمن  أًيا ن الموقع لم يتح ذلك فلم يجد الباحث أ

3- Productsوالبورسيل السيراميك  الشركة من  منتجات  كافة  ويتم عرض  المنتجات  وتعنى  ن  ي : 
تقريبًا   تضم  فرعية  المطلوبة إمع    امنتجً   180عن طريق صفحات  المساحات  تحديد  مكانية 

 لوان. ألحجام واألوا

 
 ( 7صورة )

 منتجات سيرميكا آرت المعروضة على الموقع 
 

4- Catalogues : .وتحتوي على عدد من الكاتالوجات الخاصة بالشركة ومنتجاتها 
5- Distributors:    وتعنى الموزعين وتتكون هذه الصفحة من صفحتين فرعيتين عن الموزعين

المحليين وأشهرهم السالب ومحجوب وعدد من معارض للشركة في معظم أنحاء الجمهورية  
أكتوبر والجيزة، والصفحة األخرى عن الموزعين الدوليين وبها عدد من    6وأبرزها المهندسين و 

 نة عمان وغيرها. الفروع في السعودية واألردن وسلط
6- Contact Us  : أكتوبر    6على بيانات االتصال بالشركة وخاصة الفرع الرئيسي في   وتحتوي

 .اإللكترونيمع التليفون والبريد 
 .اإللكترونياحتوى الموقع على خريطة تفصيلية ببيانات الموقع  -
 احتوى الموقع على آلية للبحث داخل الصفحات الداخلية للموقع. -
 أكتوبر. 6لى خريطة لبيان موقع الشركة في احتوى الموقع ع -

 

قطاع األجهزة الكهربائية/ قطاع األعمال   /(Long Life: شركة حلوان لألجهزة المعدنية )رابًعا
 العام: 

 اللغة الرئيسية والوحيدة للموقع. هيلم يوفر الموقع بدائل للغة وكانت اللغة العربية  -
 3  حواليحيث استغرق    ،محرك البحث جوجلل من  ياستغرق الموقع بضعة دقائق في التحم -

 ثواني في التحميل. 
يحمل الموقع شعار المؤسسة بجانب شعار وزارة اإلنتاج الحربي لمزيد من الثقة في المحتوى   -

 المنشور.
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 صفحات وهي: 8تكون الموقع من   -
إنشا  ويحتوي الشركة:   .1 وتاريخ  الشركة  المعلومات عن  والرؤيةئعلى عدد من  الشركة   ها وسياسة 

 واألهداف وسياسة الجودة والبيئة. 
على صفحتين فرعيتين عن منتجات الشركة وأبرزها الثالجات والبوتوجازات    وتحتوي المنتجات:   .2

 وهات للمنتجات الخاصة بها. يوالسخانات والغساالت والديب فريزر وفيد 
وتحتو  .3 التكنولوجية:  فرعي   ي اإلمكانيات  التكنولوجية    ،ينت على صفحتين  اإلمكانيات  وهي صفحة 

السطحية والتشغيل وفي مجال تجميع    وتحتوي  التشكيل والمعامالت  على اإلمكانيات في مجال 
 األجهزة المنزلية.

على   .4 الموقع  ويحتوي  المسلحة  المشروعات:  القوات  مهمات  إدارة  مع  تجهيز    في المشاركة 

 .تالشركة ضمن مشروع تطوير العشوائيا الوحدات السكنية من األجهزة المنزلية التي تنتجها
 شهادات الجودة: ولم يوجد بها أية بيانات. .5
في صحف قومية    هاتقوم الشركة باإلعالن عن  التيعلى اإلعالنات الرسمية    ويحتوي اإلعالنات:   .6

 رسمية.
 قامت بها الشركة.   التيالمناقصات والمزايدات: وتعرض أهم وآخر المناقصات  .7
وزارة اإلنتاج الحربي: وتعرض صفحة الموقع الرسمي لوزارة اإلنتاج الحربي بمشروعاتها وخطط   .8

 التنمية بها وهو ما يوفر التسويق لخدمات الوزارة التابعة لها.
 .اإللكترونيموقع احتوى الموقع على خريطة تفصيلية ببيانات ال -
 احتوى الموقع على آلية للبحث داخل الصفحات الداخلية للموقع. -

 
 ( 8صورة )

 أهم منتجات شركة حلوان لألجهزة المعدنية

  :: الشركة الوطنية للرخام والجرانيتخامًسا
لغة إنجليزية عن    أيًضااللغة الرئيسية ويوجد    هيوفر الموقع بدائل للغة وكانت اللغة العربية   -

طريق أيقونة تحمل شعار الواليات المتحدة األمريكية. يحمل الموقع شعار المؤسسة كما يحمل  
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وزارة اإلنتاج الحربي. واستغرق الموقع بضع دقائق في التحمل   وهيشعار الوزارة التابعة لها  
 ثواني في التحميل.  4 حواليمن محرك البحث جوجل حيث استغرق 

 عليها الموقع كما يلي:  يحتوي  التيتميز الموقع بعرض مميز للخدمات والمعلومات  -
 لكافة الصفحات األخرى.  االصفحة الرئيسية: وتضم تلخيًص  .1
تسعى إليها    التيمن نحن: وبها معلومات عن الشركة من خالل نبذة عن الشركة واألهداف   .2

 الشركة.ومهمة 
من المنتجات الخاصة بالرخام والجرانيت    اعددً   المنتجات: وتعرض الشركة من خالل موقعها .3

 وكل واحد في صفحة منفصلة.
المصانع:   .4 تم  مجمع  مصانع  إحيث  مجمع  المليزف   فينشاء  على    يمنطقة  سيناء  وسط 

القاهرة    3مساحة مليون متر مربع )  البردويل    5  –ساعات من  (  الدوليدقائق من مطار 
عن   تزيد  جنيه    ثمانيباستثمارات  اإلأوب  مصري مليارات  التكنولوجيا  إل حدث  نتاج  يطالية 

 .الف متر مربع سنويً أا( وما يزيد عن مليون وثمانمائة متر مربع يوميً  6000)
جامعة الملك سلمان  شاركت بها الشركة وهي    التيالمشاريع: تم عرض عدد من المشاريع   .5

مشروع    /اإلدارية الحي الخامسالعاصمة    /العاصمة اإلدارية الحي الثانير/  بمدينة رأس سد 
مشروع المنصورة الجديدة   /مشروع ميفيدا بوليفارد إعمار التجمع الخامس  /كتوبرأ  6زايد إيدج  

 ، وغيرها.....مشروع حي الوزارات العاصمة اإلدارية /المقاولون العرب 
عددً  .6 الموقع  ويعرض  الت  االمعارض:  المعارض  السنوات   ي من  خالل  الشركة  بها  شاركت 

 اضية. الم
 المحاجر: ويعرض معلومات عن المحاجر الخاصة بالشركة. .7
والصور والفيديوهات الخاصة بالشركة، وتم عرض    األخبارخر  آعالمي: ويعرض  المركز اإل .8

 نجليزية. باللغة اإل األخبارعدد من 
   .لية البحث داخل الموقعآاحتوى الموقع على  -
 .حتويات الموقعاحتوى الموقع على خريطة تفصيلية لم -

 
 (9صورة )

 صورة للصفحة الرئيسية بموقع الشركة الوطنية للرخام والجرانيت 
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 : اإللكترونيالمحور الثاني: معايير جذب االنتباه من خالل الموقع    
 ( 9جدول )

 معايير جذب االنتباه من خالل الموقع اإللكتروني

 

دور المواقع في جذب انتباه الجمهور من خالل توفير عدد من عناصر  إلى  تشير نتائج الدراسة  
 يلي:  وقد شملت ما اإللكترونيجذب االنتباه في الموقع 

جروب     العربي  شركة  موقع  تميز  الجمهور عن    فقد  انتباه  جذب  معايير  من  عدد  بوجود 
طريق الشكل والمضمون حيث وفر الموقع وجود روابط لبعض المواقع الخاصة بتقديم منتجات  

واإللكترونية   الكهربائية  الشركة    أواألجهزة  وتميزت  للمؤسسة،  الرسمية  الصفحات  توفير روابط 
شعار خاص   أيًضا، ويوجد اإللكترونيوقع في بداية الم جًدا ابوجود شعار المؤسسة وكان واضحً 

وجود أخبار محدثة عن المؤسسة ومعلومات بالمؤسسة وهو )صناع الثقة(، كما تميز الموقع ب
كما  المالية  بالنواحي مرتبطة   المنظمة  ت توافر ،  إنجازات  وكذلك  معلومات عن  بيانات    ت توافر ، 

وجود  ، مع ت للمنظمة على الموقعمطبوعا، كما أتاح الموقع تقدمها المؤسسة التيعن الخدمات 
 . عناوين ألفرع المنظمة

الجمهور عن طريق    هبعدد من معايير جذب انتبا  موقع شركة إيجيبت فودز  أيًضا كما جاء     
والمضمون  منتجات   ،الشكل  بتقديم  الخاصة  المواقع  لبعض  روابط  وجود  الموقع  وفر  حيث 

توفير روابط    التيالشركة   وكذلك  وقلبظ  وكونو  تايجر  مثل  التجارية  العالمات  أبرز  في  تتمثل 
في بداية  جًداالصفحات الرسمية للمؤسسة، وتميزت الشركة بوجود شعار المؤسسة وكان واضًحا 

الشعار النصي الخاص بالمؤسسة، كما لم يوفر الموقع  يجد الباحث  ، ولكن لم اإللكترونيالموقع  
معلومات عن إنجازات  ، ووفرت  محدثة عن المؤسسة ومعلومات مرتبطة بالنواحي المالية  اأخبارً 

 الشركات 

 المعايير

 القطاع العام  القطاع الخاص 

العربي 

 جروب 

ايجيبت 

 فودز 

سيراميكا  

 ارت

حلوان لألجهزة  

 المعدنية 

الشركة الوطنية 

للرخام  

 والجرانيت

 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم
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  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ وجود رابط 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ وجود شعار للمؤسسة 

 ✓  ✓  ✓   ✓  ✓ وجود الشعار النصي 

وجود أخبار محدثة عن المؤسسة ومعلومات 

 مرتبطة بالنواحى المالية 
✓   ✓  ✓ ✓  ✓  

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ توافر معلومات عن انجازات المنظمة 

تقدمها   التيتوافر بيانات عن الخدمات 

 المؤسسة 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  ✓  ✓ ✓  ✓   ✓ اتاحة مطبوعات للمنظمة على الموقع 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ وجود عناوين الفرع المنظمة 
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وكذلك  المنظمة الخدمات  ،  عن  بيانات  المؤسسة  التيتوافر  الموقعتقدمها  وأتاح  عناوين    ، 
  والدوليين داخل مصر وخارجها.لمعارض الشركة والمسوقين المحليين 

أرت  أيًضا     سيراميكا  موقع  انتباه الجمهور عن طريق الشكل   اعددً   وفر  من معايير جذب 
الخاصة    ،والمضمون  بالمنتجات  الخاصة  المواقع  لبعض  روابط  وجود  الموقع  وفر  حيث 

بالسيراميك والبورسيلن وتوفير روابط الصفحات الرسمية للمؤسسة، وتميزت الشركة بوجود شعار 
الموقع    جًدا المؤسسة وكان واضًحا   بداية  يجد شعارً اإللكترونيفي  لم  الباحث  أن  إال    ا نصيً   ا، 

 بالنواحي محدثة عن المنظمة ومعلومات مرتبطة    اأخبارً   لم يوفر الموقع، كما  للمؤسسة  اواضحً 
تقدمها   التيتوافر بيانات عن الخدمات ، وكذلك نجازات المنظمةإتوافرت معلومات عن ، و المالية

وجود المؤسسة الموقع  أتاح  كما  الرسميين    ،  والوكالء  بالبيع  الخاصة  المراكز  ألفرع  عناوين 
 للمنظمة.

بتوفير   موقع شركة حلوان لألجهزة المعدنيةوبالنسبة لمؤسسات قطاع األعمال العام تميز       
والمضمون  الشكل  الجمهور عن طريق  انتباه  معايير جذب  الموقع وجود   ،عدد من  وفر  حيث 

تنتجها الشركة، وتوفير روابط الصفحات الرسمية   التينتجات  روابط لبعض المواقع الخاصة بالم
واضًحا   وكان  المؤسسة  شعار  بوجود  الشركة  وتميزت  الموقع   جًداللمؤسسة،  بداية  في 

وجود أخبار كما تميز الموقع ب، إال أن الباحث لم يجد شعاًرا نصًيا واضًحا للمؤسسة  اإللكتروني
المؤسسة ومعلومات مرتبطة   إنجازات    ت توافر ، كما  المالية  واحيبالنمحدثة عن  معلومات عن 

مطبوعات  ، كما أتاح الموقع  تقدمها المؤسسة  التيتوافر بيانات عن الخدمات  ، وكذلك  المنظمة
 . وجود عناوين ألفرع المنظمة، مع للمنظمة على الموقع

الجمهور عن طريق  معايير جذب انتباه  موقع الشركة الوطنية للرخام والجرانيتكذلك قدم      
والمضمون  الرخام   ،الشكل  بمنتجات  الخاصة  المواقع  لبعض  روابط  وجود  الموقع  وفر  حيث 

بوجود  الشركة  وتميزت  للمؤسسة،  الرسمية  الصفحات  روابط  وتوفير  وأشكاله  والجرانيت  وأنواع 
شعار ، كما وجد داخل الموقع الاإللكترونيفي بداية الموقع    جًداشعار المؤسسة وكان واضًحا  

الباحث   يجد  ولم  الجوي،  الدفاع  بوزارة  تميز للشركة  اواضحً   انصيً   اشعارً   أيًضاالخاص  كما   ،
ب مرتبطة  الموقع  ومعلومات  المنظمة  عن  محدثة  أخبار  كما  المالية  بالنواحيوجود    تتوافر ، 

، كما تقدمها المؤسسة  التيتوافر بيانات عن الخدمات  ، وكذلك  نجازات المنظمةإمعلومات عن  
 . وجود عناوين ألفرع المنظمة، مع مطبوعات للمنظمة على الموقعأتاح الموقع 
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 للمؤسسات الخدمية:  اإللكترونييوفرها الموقع  التيالمحور الثالث: المعلومات 
 ( 10جدول )

 توافر المعلومات االساسية بالمواقع اإللكترونية للمؤسسات  

بالمواقع        الخاص  التحليل  المصرية    اإللكترونيةأشار  المواقع   إلىللمؤسسات  عينة  اتفاق 
معلومات ذات  ال  الخمسة على عدد كبير من المعلومات الخاصة بالمنظمة، حيث قدمت المواقع

بالمؤسس و الصلة  المؤسسةات،  إنشاء  تاريخ  الخدمات  معلومات    وأيًضا،  معلومات عن    التيعن 
المؤسسة للمؤسسة، وكذلك معلومات  توفرها  المستقبلية  الرؤية  المواقع  عن  معلومات ، كما وفرت 

وفقه  التي والخطط    المؤسسات هداف  أ عن   و تسير  المؤسسة ا،  بعالقات  صلة  ذات  معلومات 
األخرى  المواقع  بالمؤسسات  ووفرت  ملكية  ،  ومباشرة عن  واضحة  القائمين    أو  المؤسسات بيانات 

لم توفر معلومات عن تاريخ إنشاء المنظمة وعن    التيميكا أرت  ا، ما عدا شركة سير على أمورها
 لو يوفر معلومات عن ملكية المنظمة.  الذيموقع إيجيبت فودز   إلىالمالكين لها، باإلضافة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشركات 

 المعايير 

 القطاع العام  القطاع الخاص 
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 جروب
 ايجيبت فودز
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  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ توفير الموقع معلومات ذات الصلة بالمؤسسة /1

  ✓  ✓ ✓   ✓  ✓ / توفير الموقع معلومات عن تاريخ إنشاء المؤسسة  2

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ / توافر معلومات عن الخدمات التي توفرها المؤسسة. 3

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ المستقبلية للمؤسسة / توفير الموقع معلومات عن الرؤية 4

/ توفر الصفحة معلومات عن اهداف المؤسسة والخطط  5

 التي تسير وفقها:  
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

المؤسسة  6 بعالقات  صلة  ذات  معلومات  الموقع  يوفر   /

 بالمؤسسات األخرى 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

ملكية  7 عن  ومباشرة  واضحة  بيانات  الموقع  يوفر   /

 المؤسسة أو القائمين على أمورها:  
✓  

 
✓ 

 
✓ 

✓  ✓  
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 التسويق الرقمي للمؤسسات: أبعاد المحور الرابع: تحقيق 
 التسويق الرقمي: أبعادأواًل: تحقيق بعد الجذب كأحد أهم 

 ( 11جدول )
 تحقيق المواقع اإللكترونية أبعاد التسويق الرقمي  

 أوال: الجذب 

التحليلية       الدراسة  نتائج  المواقع    التيأشارت  كافة  أن  المصرية  المنظمات  مواقع  على  تطبيقها  تم 
فقد    ،تم الوصول سريًعا للموقع من على محرك البحث جوجلحيث    ،الجذب   أبعاد فيها    ت توفر   اإللكترونية

ثواني( وهو معدل مناسب للتحميل، كما    6  إلىثواني    3استغرق تحميل المواقع الرسمية للمنظمات )من  
المواقع بتصميم جذاب من  المواقع من خالل محرك البحث جوجل، كما تميزت  إلىا أنه تم الوصول سريعً 

االستدالل عليها بمجرد الشعارات المصورة واضحة وتم  بشكل مناسب، وكانت    حيث ترتيب العناصر به
يجيبت فودز/ إلم تحتو على شعارات نصية كما في شركات )  التي، إال أن هناك بعض المواقع  الدخول

تحمل سيرميكا أرت/ الشركة الوطنية للرخام والجرانيت/ شركة حلوان لألجهزة المعدنية( كما أن المواقع  
لألجهزة الكهربائية والشركة الوطنية للرخام    شعار المؤسسة الذي ينتمى لها كما في موقعي شركة حلوان

لمؤسسات  روابط  ووجود  بالمؤسسات،  الخاصة  اإلعالنات  من  عدد  بوجود  المواقع  وتميزت  والجرانيت، 
الصلة،   المواقعذات  بعض  المستدامة  وتعرض  التنمية  وتحقيق  المجتمع  في  المنظمة  مع  دور  التأكيد ، 

وغير مض جيدة  الخدمات  أن  لمطالب بالبيئة  رةعلى  ودعمها  المنظمة  فلسفة  معلومات عن  مع وجود   ،
للجمهور، وبهذا تميزت شركة العربي جروب   تقديم المساعدات الموقع معلومات عن  ، كما وفر  الجمهور

 الشركات 

 معايير تحقيق الجذب 

 شركات القطاع العام  المنظمات الخاصة 

العربي 

 جروب 

ايجيبت 

 فودز 

سيراميكا  

 ارت

حلوان لألجهزة  

 المعدنية 

الشركة الوطنية 

 للرخام والجرانيت
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تم الوصول سريعا للموقع من على محرك 

 البحث جوجل 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ الموقع جذاب من حيث ترتيب العناصر به 

الشعار النصى واضح تم االستدالل عنه بمجرد 

 الدخول 
✓  ✓   ✓  ✓  ✓ 

االستدالل عنه بمجرد الشعار المصور واضح تم 

 الدخول 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ الموقع يحمل شعار المؤسسة الذي ينتمى لها

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ وجود اعالنات على الموقع 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ وجود روابط لمؤسسات ذات الصلة 

يعرض الموقع دور المنظمة في المجتمع وتحقيق 

 التنمية المستدامة 
✓   ✓  ✓ ✓  ✓  

التأكيد على ان الخدمات جيدة وغير مضره  

 بالبيئة 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

وجود معلومات عن فلسفة المنظمة ودعمها 

 لمطالب الجمهور
✓   ✓  ✓ ✓  ✓  

عالن اسماء إعالن عن نتائج السحب واإل

 الفائزين في المسابقات 
✓   ✓  ✓  ✓ ✓  

 ✓  ✓  ✓  ✓   ✓ خاصية تقديم المساعدات 
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همية موقع العربي كأحد أ   إلىيتيحها الموقع وهو ما يشير    التيفي توفير أكبر عدد من عناصر الجذب  
 ة للمؤسسة.دوات التسويق الرقمي بالنسب أ

 االستدامة في المنظمات المصرية عينة الدراسة:
من المعلومات عن دور المنظمات في تحقيق االستدامة وفقًا ألهداف رؤية    اكبيرً   اوفرت المواقع جانبً      

الباحث تلك المعلومات متوفرة بشكل واضح في   التي  م2030 دعت إليها الحكومة المصرية، وقد وجد 
لم يجد  بينما  المعدنية/ سيرميكا آرت(  العربي جروب/ حلوان لألجهزة  مواقع كل من شركات )مجموعة 

والجرانيت( للرخام  الوطنية  الشركة  فودز/  )إيجيبت  لدى مواقع  متوفرة  المعلومات  تلك  لم  حيث    ،الباحث 
ا لكل شركة تبعً   األدوارهذه المواقع وسوف يقوم الباحث بعرض بعض هذه    في يذكر مصطلح االستدامة  

 على النحو التالي: 
  وأذواقهم   عمالئنا   رغبات   تلبي   جديدة   تصميمات   ابتكار   سيراميك   آرت   تواصل   رت: أ   سيراميكا  -1

  لضمان   واآلالت   لخام ا   للمواد   التقنية   الجودة   مستويات   أعلى   باستخدام   الفردية   واحتياجاتهم 

  تكييف   سنوات.   منذ   وعمالئنا  RT Aبين   القائمة   المستمرة   العالقة   وتقوية   إلنتاجنا   الفائقة   الجودة 

  من   التلوث   من   وخالية   صحية   بيئة   على   للحفاظ   األخضر   المفهوم   مع   المتوافقة   التقنيات   أحدث 

 .الحبيب   بلدنا   ازدهار   أجل 
  لعدد   رعايتها   خالل   من   المجتمع   في   األدوار   من   بعدد   العربي   شركة   تقوم   جروب:   العربي   شركة  -2

  شأنها   من   التي   الخدمات   من   عدد   بتقديم   تقوم   والتي   األهلية   والجمعيات   الخيرية   األعمال   من 

  وال   للبيئة   صديقة   منتجاتها   أن   دائماً   تؤكد   الشركة   أن   كما   المجتمع،   داخل   هادف   بدور   القيام 

 البيئة.   أو   الفرد   سالمة   على   األضرار   من   أي   في   تتسبب 
حيث    اإللكتروني   الموقع   ذكر   : المعدنية   لألجهزة   حلوان  -3 بالشركة  الجودة  الموقع تحقيق  عرض 

 :تيركة بالتحسين المستمر لتلك النظم كما تلتزم الشركة باآل الش تية حيث تعهدت اآل العناصر 
التوافق مع القوانين المصرية والمتطلبات األخرى الخاصة بالجودة واهتمامات األطراف  ➢

 .المعنية والتشريعات الخاصة بجودة المنتجات وكذلك الخاصة بتنظيم الوحدات اإلنتاجية
وكافة  ل العناصر البشرية وتوفير البنية التحتية توفير الموارد الالزمة من خالل اختيار أفض ➢

 .طبقًا للمواصفات الفنية مواد اإلنتاج المطابقة للمواصفات لتحقيق جودة المنتجات والخدمات 
 .تقدمها الشركة التيالتحسين المستمر لنظم العمل والمنتجات  ➢
 ومراقبي جميع المراحل بواسطة العمال والفنيين فيمراقبة واختبار المواد الخام والمنتجات  ➢

 .نطاق عمله وتوثيق هذه االختبارات  في الجودة كل
بوضع  ة  وضع خطط محددة وواضحة ألهدافها ومتابعتها وتطويرها بحيث يقوم كل مدير إدار  ➢

 .ابعة لتنفيذ تلك األهداف بصورة دوريةأهداف اإلدارة ويقوم مدير الجودة بالمراجعة والمت
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وذلك   تخضع جميع العمليات داخل الشركة للمراجعة والتقييم واتخاذ اإلجراءات التصحيحية  ➢
 .والتدقيقا للخطة السنوية للمراجعة طبقً 

 .سياسة الشركة موثقة يتم نشرها ويتم مراجعتها بصفة دورية كل عام ➢
إدارة   على  القائمين  إدراك  سبق؛  مما  الرسميةويتضح  أن    المواقع  ألهمية  التجارية  للعالمات 

المنشورات محتوى اجتماع  باإلضافة    األحداث بين رعاية    امتنوعً   ًياتتضمن  الخاصة والفعاليات، 
نشر أنشطة المسئولية االجتماعية. ويأتي ذلك في سياق األزمة التي كانت تمر بها البالد   إلى

في ظل جائحة كورونا، حيث حرصت العالمات التجارية محل الدراسة على المساهمة في خدمة 
عمالئها تؤكد من خاللها حرص المنظمة على دعم المجتمع وأفراده   إلى المجتمع، وإيصال رسالة  

ه الظروف. وهو ما يعكس أهمية برامج المسئولية االجتماعية للمنظمات، إذ ينبغي أال  في ظل هذ 
عليها   ينبغي  ولكن  فقط  األرباح  وتحقيق  والخدمات  السلع  إنتاج  على  المنظمات  دور  يقتصر 

التي   األكبر  البيئة  وتجاه  عمالئها،  تجاه  مسئولياتها  تحمل  في  بفاعلية  فيها  ي المشاركة  عيش 
تي ذلك في ضوء المزايا التي تحققها أنشطة المسئولية االجتماعية للمنظمات والتي المجتمع". ويأ

باإلضافة   المنظمات،  لتلك  الذهنية  الصورة  تدعيم  تحسين  حول  سمعتها    إلى تتمركز  تعزيز 
 ومكانتها في المجتمع ومن ثم زيادة وتدعيم والء عمالئها. 

 : اقاالستغر لبعد  اإللكترونية: تحقيق المواقع ثانًيا
 ( 12جدول )
 التسويق اإللكتروني ألبعادتحقيق المواقع اإللكترونية  

 االستغراق: ثانًيا

 الشركات                                 

 المعايير 

 القطاع العام  القطاع الخاص 

العربي  

 جروب 

ايجيبت  

 فودز 

سيراميكا  

 ارت 

حلوان  

لألجهزة  

 المعدنية  

الشركة الوطنية  

للرخام  

 والجرانيت 

 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم
ق 

را
تغ

س
ال
ا

 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  المشاركة  إلىالدعوة 

ربط الموقع بصفحات المنظمة على مواقع  

 االجتماعيالتواصل 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ وجود محتوى تفاعلى على الموقع 

عدد من الصور والفيديوهات في   استخدام

 الموقع 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ وجود عناصر لالتصال بالمؤسسة 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ والشكاوى اتاحة االستفسارات 

توافر اسماء االشخاص الذين يمكن االتصال  

 بهم
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ توافر غرفة للدردشة والمنتديات التفاعلية

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ وجود اداة للبحث داخل الموقع 

  8  8  8  8  8 عدد العناصر الموظفة   إجمالي
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  اإللكترونية التسويق الرقمي عبر مواقعها    أبعاد هم  أ كأحد    االستغراقالمصرية بعد    المؤسسات وفرت      
، وقد احتوت على محتوى  االجتماعيربط الموقع بصفحات المنظمة على مواقع التواصل  قامت ب  حيث 

الموقع  تفاعلي مع  على  الموقع  استخدام،  في  والفيديوهات  الصور  من  من  عدد  عدد  وكذلك  الرسوم  ، 
 تاحة االستفسارات والشكاوي ، إوجود عناصر لالتصال بالمؤسسة، كما وفرت المواقع  والبيانات واضحة

سماء األشخاص الذين يمكن االتصال بهم، ووفرت أمع توفير  صال بالقائمين على إدارة الشركات  واالت
غرفة للدردشة والمنتديات التفاعلية، وكذلك وجود أداة للبحث داخل الموقع، وبذلك تساوت كافة المواقع 

 في توفير هذا العنصر. 
 لمعايير التسويق الرقمي: اإللكترونية: تحقيق المواقع ثالًثا

 ( 13جدول )
 تحقيق المواقع اإللكترونية لمعايير التسويق الرقمي 

 االحتفاظ  ثالًثا

التسويق    أبعاد )كأحد أهم    االحتفاظ  أبعاد تحقق    التيعدد من المعايير    اإللكترونيةتوافرت في المواقع      
وتضمنت  الوصول    :الرقمي(  سهل  بالموقع  الموجود  والبيانات  التبويبات  إالمعلومات  خالل  من  ليها 

مع  المتاحة والمالكينتوفير  ،  الموقع  عن  وكذلك  معلومات   يمكن مقترحة خارجية وابطر  قائمةوجود  ، 
 لتحميل ملفات  توافر، مع الخدمات  لروابط الوصول يله لتس للموقع خريطة، ووفرت المواقع منها ستفادةاال

وقد  الجمهور لجذب  بالموقع المواقع،  مع  الدخول وتسجيل الموقع في الزوار اشتراك إمكانية اتاحت   ،
توفير  اإلعالن عن جودة الخدمات المقدمة، و ، مع  اإللكتروني البريد  عبر المسئولين مع التواصل إتاحة

 الشركات 

 المعايير 

 قطاع االعمال العام  القطاع الخاص 

العربي 

 جروب 

ايجيبت 

 فودز 

سيراميكا  

 ارت

حلوان لألجهزة  

 المعدنية 

الشركة الوطنية 

 للرخام والجرانيت

 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم

  
ير

اي
مع

ظ 
فا

حت
ال
ا

 

الموقع   استخداموجود عبارات تشجع على 

 واعادة الزيارة 
 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

المعلومات والبيانات الموجود بالموقع سهل 

 الوصول اليها من خالل التبويبات المتاحة
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  ✓  ✓ ✓  ✓   ✓ توفير معلومات عن الموقع والمالكين 

 يمكن مقترحة خارجية روابط وجود قائمة

 منها.  االستفادة
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 لروابط  الوصول لتسهيل للموقع خريطة

 الخدمات 
✓  ✓   ✓ ✓  ✓  

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ الجمهور   لجذب بالموقع لتحميل ملفات توافر

 الموقع في الزوار اشتراك إمكانية الموقع أعطى

 .الدخول وتسجيل
 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

سؤال  على الموقع الجمهور داخل رأى استطالع

 .معين
 ✓  ✓   ✓   ✓ 

 البريد عبر المسئولين مع التواصل إتاحة

 .اإللكتروني
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ االعالن عن جودة الخدمات المقدمة 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ توفير كافة المعلومات المطلوبة عن الخدمات 

  9  10  8  8  9 عدد العناصر الموظفة  إجمالي
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معظم    توافرت بها  والتي، مع تميز شركة حلوان لألجهزة المعدنية  كافة المعلومات المطلوبة عن الخدمات 
موقعها    االحتفاظعناصر   الوطنية   اإللكترونيفي  والشركة  جروب  العربي  مجموعة  من  كل  ويليها 

 للسيراميك والجرانيت.
 التسويق الرقمي:   أبعادلبعد التعلم كأحد  اإللكترونية: تحقيق المواقع رابًعا

 ( 14جدول )
 تحقيق المواقع اإللكترونية ألبعاد التسويق اإللكتروني

 : التعلم رابًعا

التسويق الرقمي عن طريق التعلم    أبعاد تحقق    التيعلى عدد من المميزات    اإللكترونيةالمواقع    تحتوي     
،  قاعدة معلومات عن الفئة المستهدفة، كما وفرت  داة لالستفسارات والشكاوى حيث تقوم المواقع بتوفير أ

الخدمات وفق أالعمل وفق  مع   نتائجها على الموقع، ووجود أرشيف عن تطور  بحاث استشرافية ونشر 
، وتتميز في ذلك الشركة الوطنية للرخام والجرانيت الرد على استفسارات الجمهور، و احتياجات الجمهور

 وشركة حلوان لألجهزة المعدنية ويليها في توظيف عناصر التعلم شركة العربي جروب.
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشركات 

 المعايير 

 القطاع العام  القطاع الخاص 
العربي  

 جروب 

ايجيبت  

 فودز 

سيراميكا  

 ارت 

حلوان لألجهزة  

 المعدنية 

الشركة الوطنية 

 للرخام والجرانيت

 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم

لم 
تع

 ال
ير

اي
مع

 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ توافر اداة لالستفسارات والشكاوى 

  ✓  ✓ ✓  ✓   ✓ توافر اداة للتساؤالت الشائعة 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  توافر قاعدة معلومات عن الفئة المستهدفة 

توافر نماذج استقصاء لقياس اراء الجمهور نحو  

 الخدمات المقدمة 
 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

العمل وفق ابحاث استشرافية ونشر نتائجها على  

 الموقع 
 ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  

وجود ارشيف عن تطور الخدمات وفق احتياجات  

 الجمهور 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ الرد على استفسارات الجمهور 

  5  5  3  3  4 عدد العناصر الموظفة   إجمالي
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 التسويق الرقمي:  أبعادلبعد التواصل كأحد  اإللكترونية: تحقيق المواقع خامًسا
 ( 15جدول رقم )

 ألبعاد التسويق اإللكترونيتحقيق المواقع اإللكترونية  

 : التواصل خامًسا

  أبعاد تحقق بعد التواصل من    التيعدد من الخصائص  إلى    اإللكترونيةتشير نتائج التحليل للمواقع       
تطوير أشكال المنتجات ، و التواصل مع العمالء عن طريق أدوات االتصال التفاعلية  اإللكتروني التسويق  

وجود تقارير دورية عن  ، و سلع تتوافق مع احتياجات السوق   أووجود خدمات  ، مع  الخدمات المقدمة  أو
ية اإلجابة  خاص، مع توفير  توظيف األدوات التكنولوجية الحديثة في التسويق، مع  انشاط المنظمة سنويً 

 لكافة المنظمات اإلنتاجية. اإللكترونيةويتوافق في ذلك كافة المواقع  المتكررة األسئلة على
 للمنظمات الدراسة التحليلية نجاح القائمين على إدارة الصفحات الرسمية  ومما سبق يتضح من نتائج      

كوسيلة تسويقية فعالة في التواصل وإدارة العالقات مع العمالء.    محل الدراسة في توظيف تلك الصفحات 
التنوع في طبيعة المحتوى    إلىتضح ذلك من خالل التنوع في عرض المحتوى المنشور، باإلضافة  احيث  

تحقيق األهداف المرجوة المسوقون بمختلف المداخل واالستماالت اإلقناعية ل  أيًضا كما أستعان    ،المنشور
هذا    إلىوالوصول   المستهدف،  تواجد    إلىالجمهور  بأجانب  الصفحات  وسرعة  ادمن  ستجابته  استمرار 

المستخدمين المصاحبة   ،لتعليقات  التفاعلية  األدوات  كافة  تفعيل  على  الصفحات  مسئولو  حرص    كما 
المنشور اآل  ،للمحتوى  الجانب  التحليلعلى  الدراسة  نتائج  أشارت  من    إلىية  خر؛  المستخدمين  حرص 

 . المحتوى المنشور العمالء على التفاعل والمشاركة في
 خالصة التحليل:

 كأداة   اإللكترونيةالصفحات الرسمية والمواقع  جاح المسوقين في توظيف  نتضح من خالل التحليل  ا    
التجارية بالعالمة  الخاصة  المعلومات  كافة  لتقديم  و أساسية  الصفحات  ،  وتصميم  بناء  مستوى  على 

إدارة   على  القائمون  نجح  للمنظمات الرسمية؛  الرسمية  الدراسة  الصفحات  الصفحة    ""محل  توظيف  في 

 الشركات 

 المعايير

 القطاع العام  القطاع الخاص 

العربي 

 جروب 

ايجيبت 

 فودز 

سيراميكا  

 ارت

حلوان لألجهزة  

 المعدنية 

الشركة الوطنية 

 للرخام والجرانيت

 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم

ل  
ص

وا
لت

ا
 

طريق ادوات االتصال التواصل مع العمالء عن 

 التفاعلية 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ الخدمات المقدمة أوشكال المنتجات أتطوير 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ سلع تتوافق مع احتياجات السوق  أووجود خدمات 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ وجود تقارير دورية عن نشاط المنظمة سنويا  

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ التكنولوجية الحديثة في التسويق دوات توظيف األ

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ المتكررة  األسئلةخاصية اإلجابة على 

  6  6  6  6  6 عدد العناصر الموظفة  يجمالإ
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العالمة   وهوية  تعكس شخصية  بصورةكواجهة  الصو   التجارية  وهي  بالصفحة  الخاص  البروفايل  رة  من 
الخاص بكل صفحة اللوجو والشعار   البروفيلت صورة  منكما تض  ،المستخدمة كواجهة الصفحة الرئيسية

التي الرئيسية    جاءت على  الخاص بكل عالمة تجارية، وبالنسبة لصورة الغالف وهي الصورة  الصفحة 
فترة إجراء  نجد أن العالمات التجارية حرصت أن تتضمن صورة الغالف صور اإلدارات المختلفة خالل  

تغيير صورة   العربي جروب حرصت على  التجارية باستثناء  العالمات  التحليلية. كما أن جميع  الدراسة 
عالمة تجارية، ويدل عی حرص   لا للنشاط التسويقي الحالي والخاص بكالغالف خالل فترة الدراسة وفقً 

المستخدم وجعل  المعلومات  تحديث  على  الصفحات  تلك  إدارة  على  العروض ب  علمعلی    القائمين 
 والخدمات المقدمة.  

التناغم في األلوان المستخدمة علی کل        والشعار    اللوجوم مع  ء بما يتال  صفحةكما الحظ الباحث 
الدراسة   محل  التجارية  العالمات  حرصت  كما  تجارية.  عالمة  بكل  كافة    أيًضاالخاص  تقديم  على 

     رته للصفحة. وذلك من خالل مختلف الروابط واللينكات. المعلومات التي يحتاج إليها المستخدم أثناء زيا
رابط )من نحن( والذي تضمن معلومات عن التعريف بالصفحة والهدف منها، تاريخ إنشائها، رسالتها،  
تفرد صفحة المصرية لالتصاالت  الباحث  السياق الحظ  للعالمة التجارية( وفي هذا  المنشأ  بلد  رؤيتها، 

ب الجوائزا"وی"  تفردت    ستعراض  التي حازت عليها كما  بتوضيح ضوابط    أيًضا  العربيالمحلية والدولية 
الصف  استخدام هذه  أن  أوضحت  خاللها  من  والتي  وال  حصفحتها،  عمالئها،  ودعم  لخدمة  مخصصة  ة 

القانون،   بانتهاك  فيها  دينية، آراء    أويسمح  تعبيرات / كلمات مسيئة، تعليقات غير حقيقية، آراء  إبداء 
منتجات أخرى. وفي هذا السياق    أواإلعالن لعالمات تجارية    أوالترويج لصفحات أخرى،    أوسياسية،  

وقواعد  ي سياسات  بتوضيح  التجارية  العالمات  تهتم  أن  الباحث ضرورة  الرسمية    استخدامرى  صفحاتها 
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Abstract 

         The study aimed to identify the effect of using websites and social 

networks in achieving the development of marketing methods in Egyptian 

institutions and achieving the dimensions of digital marketing in them. This 

study is one of the descriptive studies that relied on the survey method. Helwan 

Company for Metallic Appliances (Factory 360) as a representative of public 

sector companies, and the foodstuff sector represented by two Egypt Foods 

companies as representatives of private companies and Silo Foods as a 

representative of public sector companies, while the ceramic and marble sector 

represented by Ceramica Art as a representative of private institutions and the 

National. Marble Company and granite as a representative of public companies. 

The study sample of service organizations amounted to 321 publications and 

advertisements on Facebook pages, and the study confirmed the effectiveness of 

websites and social networks in developing digital marketing methods for 

Egyptian institutions. 
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