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 الملخص:

عي من خالل الس ,يسعى المختصون في مجال التسويق اإلعالمي في التركيز على االستراتيجيات التي تؤدي إلى زيادة وعي الزبون      

 البقاء. نحو ادخال طرق عمل محددة تساعد المنظمات على تحسين جودة خدماتها اإلعالمية والحصول على موقع تنافسي يضمن لها

ية إلى تشخيص دور استراتيجيات التسويق اإلعالمي في تعزيز وعي الزبون الرقمي , واعتمد الباحثان في لذا تهدف الدراسة الحال 

( موظف بالقنوات االعالمية في 109دراستهما على المنهج الوصفي ,وتمثلت أداة الدراسة في استبانة تم توزيعها على عينة مكونة من )

( إليجاد الحلول المناسبة لمشكلة الدراسة المتمثلة بتحديد SPSS V23تخدام البرنامج )النجف األشرف, وقد تم التحليل االحصائي باس

 العالقة بين متغيرات الدراسة.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات من أهمها: اتضح أن استراتيجيات التسويق اإلعالمي تعد بمثابة سالح تنافسي     

رات البيئة الداخلية والخارجية واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تسهم في زيادة وعي الزبون للمنظمات يساعدها على مواجهة متغي

الرقمي, وتوصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات لعل أهمها:  التركيز على استراتيجيات التسويق اإلعالمي وجعلها ثقافة عامة لدى 

ابتكار كافة السبل والوسائل الكفيلة بتوعية الزبائن الرقميين وتجنب أية ممارسات جميع الزبائن في مختلف االقسام والشعب, والعمل على 

 سلبية, وكذلك البحث عن المنهجية المناسبة التي تحقق حالة من التكامل بين المنظمات اإلعالمية وتوجهات الزبائن الرقميين.

  الرقمي, القنوات االعالمية في محافظة النجف االشرف.استراتيجيات التسويق اإلعالمي، وعي الزبون  المصطلحات الرئيسة:

 :المقدمة

أصبح اإلعالم واالتصال في الوقت الراهن يؤديان دوراً بارزاً ومؤثراً في وعي المجتمعات وعلى كافة االصعدة المحلية واالقليمية 

تتسم بالمنافسة مما يجعل المنظمات التسويقية تتعامل والدولية مما يتطلب اعتماد االسس والتقنيات التسويقية الحديثة والسيما في بيئة 

 بحذر وخصوصا في المجال االعالمي.

اليات ويشهد العالم اليوم ثورة رقمية وتطور تكنولوجي في كافة مرافق الحياة ومنها االتصال بكافة اساليبه ووسائله إذ يتناول كثيرا من الفع

ة مهمة وفعاله وأساسية في نجاح تلك الفعاليات إذ إن أحدى الصفات المهمة لعلم التسويق المتعلقة بالفكر التسويقي, وأصبح التسويق ادا

 هي الديناميكية والتطور السريع الذي يجعله يواكب كافة التغيرات والتطورات السريعة والمتسارعة في الحياة المعاصرة.

م التسويق يجعل العمل اإلعالمي يأخذ البعد االستراتيجي والسلوكي وعلى ما تقدم فان التسويق اإلعالمي هو أحد االتجاهات الحديثة في عل

 والتسويقي بما يمكنه من النجاح في اداء مهماته بشكل كفوء وفعال.

ولضمان االرتقاء بواقع المؤسسات اإلعالمية في العراق والسيما القنوات االعالمية في محافظة النجف االشرف ركزت الدراسة على 

التسويق اإلعالمي )استراتيجية التركيز االعالمي نحو الزبون, استراتيجية التوجه االعالمي نحو الزبون, استراتيجية  دور استراتيجيات

الوعي االعالمي للزبون, استراتيجية القدرة للمنظمات االعالمية ( في تعزيز وعي الزبون الرقمي بأبعاده )معرفة الزبون الرقمي, يقظة 

المعلومات الرقمية, المعرفة بالعالمة التجارية الرقمية( للعينة المبحوثة، ومن خالل المراجعة النظرية  الزبون الرقمي, البحث عن

 والفكرية للدراسات السابقة تم صياغة مشكلة الدراسة وتساؤالتها.

تم بالجانب النظري, المبحث وقسمت الدراسة الى أربعة مباحث هي: المبحث األول وُعني بالمنهجية العلمية للدراسة, المبحث الثاني وأه

 الثالث وقد ركز بعرض الجانب العملي للدراسة , بينما اهتم المبحث الرابع بعرض استنتاجات وتوصيات الدراسة.

 المنهجية العلمية للدراسة المبحث االول:

وفق أسلوب منهجي متسلسل ومنطقي وكما يتناول هذا المبحث محاور المنهجية العلمية للدراسة وإحاطتها بكافة جوانبها الفلسفية والعملية 

 يلي:

 أوالً: مشكلة الدراسة وتساؤالتها

يعد موضوعة التسويق اإلعالمي من المواضيع الحديثة في الفكر التسويقي بكون فلسفة التسويق الحديث أخذت تتطرق إلى كافة    

لهائل في مجال صناعة اإلعالم وتعدد القنوات اإلعالمية المرئية المواضيع التسويقية المرتبطة بحياة الزبون وبقاء المنظمة، وبعد التطور ا

والمسموعة والمقروءة حتم على الزبون التعامل مع هذه القنوات , وأيضا سهل هذه العملية تقانة التواصل االجتماعي بكافة أدواته 
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زبون حائر أمام سيل واسع جداً من المعلومات وممارساته الحديثة مما جعل المنتجات اإلعالمية تتدفق بشكل حتمي للزبون، وأصبح ال

الرقمية وغيرها، وهذا بطبيعة الحال ستكون هنالك برامج ومنتجات متنوعة قد تؤثر على سلوكيات الزبون وهنا البد من االرتكاز على 

يتعرض له , لذا جاءت هذه شحذ وعي الزبون ومحاولة ايقاظ الحس الزبوني لديه وعدم التعرض إلى االستغالل اإلعالمي السلبي الذي 

الدراسة كمساهمة في غرس اليات الوعي وإمكانية تنبيه الزبون من خالل يقظة الزبون والمعرفة التامة عن المنتجات الزائفة التي قد 

مام من قبل )كلما كان هنالك اهت يطلقها العاملين في االعالم بصورة عامة, لذلك يمكن صياغة التساؤل الرئيس في المشكلة الميدانية

 العاملين في المجال اإلعالمي قيد الدراسة باستراتيجيات التسويق اإلعالمي  كلما قاد ذلك  إلى وعي الزبون الرقمي(.

وفقاً لمشكلة الدراسة وتساؤلها الرئيس قاد الباحثان إلى بناء رؤية واضحة عن أهم التساؤالت الفرعية التي انبثقت من التساؤل الرئيس 

 الت ستغطي كافة الجوانب المتعلقة بمشكلة الدراسة وهذه التساؤالت هي:وهذه التساؤ

 هل هناك دور الستراتيجيات التسويق اإلعالمي في تعزيز وعي الزبون الرقمي.

 هل هناك دور الستراتيجية التركيز االعالمي نحو الزبون في تعزيز وعي الزبون الرقمي.

 نحو الزبون في تعزيز وعي الزبون الرقمي.هل هناك دور الستراتيجية التوجه االعالمي 

 هل هناك دور الستراتيجية الوعي االعالمي للزبون في تعزيز وعي الزبون الرقمي.

 هل هناك دور الستراتيجية القدرة للمنظمات االعالمية في تعزيز وعي الزبون الرقمي.

 

 ثانياً: أهمية الدراسة

 يمكن تحديد األهمية وفقاً باآلتي:

 األهمية على مستوى  استراتيجيات التسويق اإلعالمي: -أ

الستراتيجيات التسويق اإلعالمي دور مهم وخصوصاً في صناعة المنتجات اإلعالمية وتسويقها وال بد من تسليط الضوء على هذا 

 المتغير وفق اآلتي:

 رات السلبية التي قد يتعرض لها. الستراتيجية التركيز االعالمي نحو الزبون دور في توعية الزبون الرقمي من المؤث

ت أن الستراتيجية الوعي االعالمي للزبون وكيفية االستثمار اإلعالمي في هذا المجال من الممكن ان يفتح األفاق المستقبلية لزيادة مدركا

 الزبائن الرقميين.

 معلومات دقيقة عن أي منتج رقمي للزبون.القدرة للمنظمات االعالمية من االستراتيجيات الرئيسية في التسويق اإلعالمي لتقديم 

 األهمية على مستوى وعي الزبون الرقمي: -ب

يعد وعي الزبون الرقمي من المواضيع المهمة في الوقت الحالي وذلك بسبب تعدد المنتجات الرقمية التي تؤثر على حياتهم وبناء 

 شخصيتهم وتتمثل أهميته باآلتي:

 االعالمية الرقمية ليكون الزبون قادر على معرفة السلوكيات السلبية التي قد تؤثر نفسياً عليه. غرس عملية اإلدراك اتجاه المنتجات

ترسيخ معرفة الزبون بالمنتجات الرقمية التي تحيط به وزيادة فهم هذه المنتجات من اجل زيادة الوعي لديهم وكشف ممارسات الخداع 

 االعالمي.

 بناء عقل صحي قادر على مواجهة التحديات.العمل على تعزيز يقظة الزبون الرقمي ل

 ثالثاً: أهداف الدراسة
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 للدراسة الحالية العديد من األهداف والتي من خاللها الوصول إلى الغايات األساسية المراد تحقيقيها وهذه األهداف هي:

 العمل على زيادة معرفة الزبون الرقمي بالمنتجات االعالمي.

 الزبون الرقمي اتجاه الممارسات االعالمية السلبية.زيادة معرفة ممارسة يقظة 

 معرفة تأثير استراتيجيات التسويق اإلعالمي في تعزيز وعي الزبون الرقمي.

 تحقيق أبعاد وعي الزبون الرقمي من خالل تعزيز إدراك الزبون بمعرفة المنتجات الرقمية.

 رابعاً: حدود الدراسة 

 ها حدود بشرية ومكانية وزمانية وهي كاالتي:لدراستنا هذه العديد من الحدود من

 الحدود البشرية: وتضمنت موظفي القنوات االعالمية في محافظة النجف االشرف.  -1

الحدود المكانية: القنوات  االعالمية في النجف االشرف متمثلة  بـ :)قناة الفرات االعالمية، قناة العراقية االعالمية، قناة كربالء  -2

 قناة الوفاء المحلية(. االعالمية ،

الحدود العلمية: حددت الدراسة متغيران رئيسيان وهما المتغير المستقل استراتيجيات التسويق االعالمي والمتغير المعتمد وعي  -3

 الزبون الرقمي. 

مع مديري القنوات واالقسام  الحدود الزمانية: وتتمثل بأعداد الدراسة التحليلية على عينة الدراسة, التي تضمنت المقابالت الشخصية -4

بهدف تشخيص المشكلة , ومن ثم جمع البيانات , والمعلومات عن مجتمع الدراسة وعينته ومدة توزيع االستبانة واسترجاعها والتي بدأت 

 (.2021/  5/  16ولغاية  2021 /4 /15من )

 خامساً: مخطط الدراسة الفرضي

وفق ما جاء من خالل المسح الميداني والنظري لمتغيرات الدراسة وبعد االطالع على تم تحديد المخطط الفرضي لهذه الدراسة على 

أدبيات الموضوع واستنادا إلى تساؤالت الدراسة الرئيسة والمتضمنة تحليل وتشخيص دور استراتيجيات التسويق اإلعالمي لتعزيز وعي 

ن وهما استراتيجيات التسويق اإلعالمي  كمتغير مستقل يتكون من الزبون الرقمي ، لذا فأن المخطط الفرضي يتكون من متغيرين رئيسيي

ون, األبعاد اآلتية )استراتيجية التركيز االعالمي نحو الزبون, استراتيجية التوجه االعالمي نحو الزبون, استراتيجية الوعي االعالمي للزب

تسويق اإلعالمي،  والمتغير الثاني وهو وعي الزبون الرقمي استراتيجية القدرة للمنظمات االعالمية( وهذا موجه لقياس استراتيجيات ال

وهو المتغير المعتمد ويتكون من األبعاد )معرفة الزبون الرقمي، يقظة الزبون الرقمي، البحث عن المعلومات الرقمية، المعرفة بالعالمة 

 سة الفرضي:التجارية الرقمية( موجه لقياس وعي الزبون الرقمي, والشكل ادناه يوضح مخطط الدرا
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 ( مخطط الدراسة الفرضي1الشكل )

 المصدر: من اعداد الباحثان اعتماداً على ادبيات الدراسة

 سادساً: فرضيات الدراسة

 هناك عالقة ارتباط معنويـه إحصائيا بين استراتيجيات التسويق اإلعالمي ووعي الزبون الرقمي.  الفـرضيـة الرئيسة األولى:

 هناـك عالقة ارتباط معنوية بين استراتيجية التركيز االعالمي نحو الزبون ووعي الزبون الرقمي. الفرضية الفرعية االولــى:

 ين استراتيجية التوجه االعالمي نحو الزبون ووعي الزبون الرقمي.هناـك عالقة ارتباط معنوية ب الفرضية الفرعية الثانية:

 هناـك عالقة ارتباط معنوية بين استراتيجية الوعي االعالمي للزبون ووعي الزبون الرقمي. الفرضية الفرعية الثالثة:

 هناـك عالقة ارتباط معنوية بين استراتيجية القدرة للمنظمات االعالمية ووعي الزبون الرقمي. الفرضية الفرعية الرابعة:

 الفـرضيـة الرئيسة الثانية: هناك عالقة تأثير معنويـه إحصائيا بين استراتيجيات التسويق اإلعالمي ووعي الزبون الرقمي. 

 استراتيجية التركيز االعالمي نحو الزبون ووعي الزبون الرقمي. هناـك عالقة تأثير معنوية بين الفرضية الفرعية االولــى:

 هناـك عالقة تأثير معنوية بين استراتيجية التوجه االعالمي نحو الزبون ووعي الزبون الرقمي. الفرضية الفرعية الثانية:

 ون ووعي الزبون الرقمي.هناـك عالقة تأثير معنوية بين استراتيجية الوعي االعالمي للزب الفرضية الفرعية الثالثة:

  معرفة الزبون الرقمي

 يقظة الزبون الرقمي

 وعي الزبون الرقمي

 البحث عن المعلومات الرقمية

استراتيجية التركيز 

 االعالمي نحو الزبون

استراتيجية التوجه االعالمي 

 نحو الزبون

استراتيجيات التسويق 

 االعالمي

استراتيجية الوعي االعالمي 

 للزبون

استراتيجية القدرة للمنظمات 

 االعالمية

المعرفة بالعالمة التجارية 

 الرقمية

 تأثير 

 ارتباط
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 هناـك عالقة تأثير معنوية بين استراتيجية القدرة للمنظمات االعالمية ووعي الزبون الرقمي. الفرضية الفرعية الرابعة:

 سابعاً: مجتمع الدراسة وعينتها

أسلوب االستبيان لغرض جمع  يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في القنوات االعالمية في محافظة النجف االشرف, وقد تم اعتماد  

هي البيانات، وتمثلت العينة بمديري األقسام والوحدات لهذه الفضائيات، وقد تم تطبيق الدراسة في اربعة من القنوات االعالمية العراقية و

( 150المنتسبين لهذه القنوات يبلغ ) )قناة العراقية االعالمية، قناة الفرات االعالمية، قناة كربالء االعالمية , قناة الوفاء المحلية( وكان عدد

(, وتبعا لذلك قد 108منتسب ، وتم احتساب حجم العينة المطلوب  تبعا لمعادالت احتساب العينة واتضح بان حجم العينة المطلوب يبلغ )

ارات غير الصالحة أو ( من االستم8( استمارة وقد تم استبعاد )117(استمارة استبيان، وكان المسترجع منها)140قام الباحث بتوزيع)

 (, والجدول أدناه يتضمن وصف لعينة المستجيبين.109التي لم تملئ بالكامل، وتبعا لذلك أصبح حجم العينة النهائي)

 ( المعلومات الديموغرافية للمستجيبين1جدول )

 النوع البشري  )االجتماعي (

 انـــــــــــــــاث ذكــــــــــــور

 النسبة % العدد النسبة % العدد

93 85 16 15 

 109 العينـــــــــــــة

 الفئات العمريــــــــــــة

 فأكثر 60 59  -  50 49  - 40 39 – 30         20-29

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

19 17 46 42 29 27 10 9 5 5 

                                            109العينـــــــــــــة

 التحصيل العلمـــــــــــــــــي

دبلـــــــــــــوم  بكالوريوس دبلوم اعدادية

 عالي

 دكتوراه ماجستير

العد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 د

% 

10 9 25 23 53 49 4 4 10 9 7 6 

 109العينـــــــــــــة                                           

 عدد سنوات الخدمــــــــــــــــــــة

 فأكثر20  19 -15 14 – 10 9 – 6
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 % العدد % العدد % العدد % العدد

32 29 47 43 16 15 14 13 

   109العينـــــــــــــة                                              

 المصدر : من اعداد الباحثان في ضوء بيانات االستبانة.

( يتضح إن جميع البيانات الخاصة بالعوامل الديموغرافية للمستجيبين في العينة المبحوثة تقدم مشيراً داالً على أنهم يتمتعون 1من الجدول )

 بنسبة عالية من مستوى اإلدراك الذي يمكنهم من اإلجابة بشكل دقيق على فقرات اإلستبانة.

 ثامناً: اختبار المقاييس وبناء النماذج

 الصدق الظاهري: -1

لغرض التعرف على الصدق الظاهري ألداة الدراسة فقد تمت االستعانة بنخبة من المحكمين من أعضاء الهيأة التدريسية المتخصصين 

ي موضوع البحث، ألخذ آرائهم واالستفادة من خبرتهم من أجل تعديل االستبانة والخروج بها على صورتها الحالية، وقد تم اجراء ف

 %( من اراء الخبراء  طبقا لما تشير إليه الدراسات واالبحاث.75التعديل وفقا آلرائهم التي قدموها، ومن هنا فقد اعتمد الباحث على نسبة )

 قياس:ثبات الم -2

من أجل التحقق من ثبات االداة التي تم استخدامها في الدراسة تم القيام باحتساب معامل كرونباخ وذلك من أجل التأكد من الثبات ألداة 

المقياس، وللتأكد من ان االستبانة تقيس ما وضعت لقياسه والتثبت من صدقها من خالل معامل الثبات باستخدام طريقة االتساق الداخلي، 

( يرى ان يكون قيمة Sekaran ,2003:20لى الرغم من عدم وجود قاعدة أساسية تتحدد فيها القيمة المناسبة فعال لقيم الفا، إال أن )وع

( يشير إلى تحقق هذا الشرط لجميع 2( في البحوث االدارية أو السلوكية ومن هنا فان الجدول )0.60( أكبر أو يساوي )Alphaالمعامل )

 الفقرات.

 ( معامل كرونباخ الفا لمقياس الدراسة2الجدول )       

 قيمة المعامل عدد االسئلة األبعاد

 0.774 5 استراتيجية التركيز االعالمي نحو الزبون

 0.750 5 استراتيجية التوجه االعالمي نحو الزبون

 0.805 5 استراتيجية الوعي االعالمي للزبون

 0.711 5 استراتيجية القدرة للمنظمات االعالمية

 0.912 20 استراتيجيات التسويق اإلعالمي

 0.796 5 معرفة الزبائن الرقمي

 0.760 5 يقظة الزبون الرقمي

 0.788 5 البحث عن المعلومات الرقمية
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 0.830 5 المعرفة بالعالمة التجارية الرقمية

 0.907 20 وعي الزبون الرقمي

 0.958 40 جميع المحاور

 SPSS.V23المصدر نتائج برنامج 

 اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات -3

 من أجل التعرف على طبيعة البيانات ومدى اتباعها للتوزيع الطبيعي، تم إجراء االختبار باالعتماد على قيمتي التفلطح وااللتواء، والتي

 تشير إلى أن تكن القيمة المقبولة لها

 ( وكاآلتي:1.96- , 1.96+) 

 الطبيعي لبيانات متغير استراتيجيات التسويق اإلعالمياختبار التوزيع  -أ

( والذي يشير إلى نتائج التوزيع الطبيعي لبيانات متغير استراتيجيات التسويق اإلعالمي والذي يتكون من اربعة 3من معطيات الجدول )

(، أي 2ج التكراري للبيانات ضمن الشكل )أبعاد، يتضح بأن قيم كل من التفلطح وااللتواء بانها ضمن منطقة القبول، ويؤكد ذلك المدر

 أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ومن ثم يمكن اعتمادها.
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 ( نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات متغير استراتيجيات التسويق اإلعالمي3الجدول )

 القيمة الحرجة التفلطح القيمة الحرجة االلتواء القيمة العليا القيمة الدنيا الفقرة

q20 2.000 5.000 -.462 -1.907 -.274 -.565 

q19 2.000 5.000 -.372 -1.535 -.400 -.824 

q18 2.000 5.000 -.649 -2.677 .377 .777 

q17 3.000 5.000 -.204 -.842 -.668 -1.378 

q16 1.000 5.000 -.950 -3.918 1.550 3.195 

q15 1.000 5.000 -.857 -3.534 .279 .575 

q14 2.000 5.000 -.912 -3.758 .287 .593 

q13 2.000 5.000 -.950 -3.916 .579 1.194 

q12 2.000 5.000 -.481 -1.984 -.296 -.610 

q11 1.000 5.000 -1.250 -5.155 1.304 2.689 

q10 2.000 5.000 -.909 -3.746 .744 1.533 

q9 1.000 5.000 -.789 -3.255 .565 1.164 

q8 2.000 5.000 -.959 -3.953 .739 1.524 

q7 2.000 5.000 -.702 -2.894 -.442 -.912 

q6 3.000 5.000 -.368 -1.518 -.701 -1.445 

q5 2.000 5.000 -.832 -3.430 .109 .224 

q4 2.000 5.000 -.752 -3.099 -.148 -.305 

q3 3.000 5.000 -.664 -2.738 -.547 -1.127 

q2 2.000 5.000 -1.149 -4.739 .634 1.307 

q1 3.000 5.000 -.987 -4.070 -.172 -.354 

Multivariate     165.931 19.123 

 SPSS.V23المصدر نتائج برنامج 
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 ( المدرج التكراري لبيانات استراتيجيات التسويق اإلعالمي2الشكل )

 SPSS.V23المصدر نتائج برنامج 

 متغير وعي الزبون الرقمي اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات -ب

( والذي يشير إلى نتائج التوزيع الطبيعي لبيانات متغير وعي الزبون الرقمي والذي يتكون من أربعة أبعاد، 4من معطيات الجدول )

أن  (، أي3يتضح بان قيم كل من التفلطح وااللتواء بأنها ضمن منطقة القبول، ويؤكد ذلك المدرج التكراري للبيانات ضمن الشكل )

 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ومن ثم يمكن اعتمادها.

 

 

 

 

 

 ( نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات متغير وعي الزبون الرقمي4الجدول )

 القيمة الحرجة التفلطح القيمة الحرجة االلتواء القيمة العليا القيمة الدنيا الفقرة

m20 1.000 5.000 .137 .563 -1.119 -2.306 

m19 1.000 5.000 .429 1.770 -.715 -1.475 

m18 1.000 5.000 .443 1.827 -.960 -1.980 

m17 1.000 5.000 .685 2.823 -.169 -.348 

m16 1.000 5.000 .858 3.538 .544 1.121 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو الثامن العدد

 م 2021 – كانون األول – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

174 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

m15 1.000 5.000 .002 .007 -1.034 -2.131 

m14 1.000 5.000 .257 1.060 -.721 -1.486 

m13 1.000 5.000 .567 2.338 -.059 -.122 

m12 1.000 5.000 .611 2.517 -.599 -1.236 

m11 1.000 5.000 .614 2.531 -.694 -1.431 

m10 1.000 5.000 -.941 -3.881 1.376 2.837 

m9 2.000 5.000 -.906 -3.734 .914 1.885 

m8 1.000 5.000 -1.149 -4.736 1.954 4.029 

m7 2.000 5.000 -.679 -2.798 -.170 -.351 

m6 2.000 5.000 -.653 -2.692 -.582 -1.200 

m5 1.000 5.000 -.239 -.984 -.940 -1.937 

m4 1.000 5.000 -.080 -.330 -1.067 -2.199 

m3 2.000 5.000 -.543 -2.238 .082 .170 

m2 2.000 5.000 -.462 -1.907 -.274 -.565 

m1 2.000 5.000 -1.022 -4.213 .765 1.578 

Multivariate      46.883 7.981 

 SPSS.V23المصدر نتائج برنامج 

 

 (المدرج التكراري لبيانات وعي الزبون الرقمي3الشكل )
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 SPSS.V23المصدر نتائج برنامج 

 المبحث الثاني الجانب النظري

 أوالً: استراتيجيات التسويق اإلعالمي

 هناك جملة من االستراتيجيات التي تطرقت إلى التسويق اإلعالمي منها: 

 استراتيجية التركيز اإلعالمي نحو الزبون -1

أصبحت إدارة عالقات الزبائن ذات أهمية متزايدة للمنظمات اإلعالمية في بيئة السوق التنافسية ومن المهم بناء عالقات مستدامة مع 

ضاهم ووالئهم لضمان الربحية واستمرار المنافسة على المدى الطويل ومن خالل دراسة زبائنها يمكن الزبائن لالحتفاظ بهم وكسب ر

للمنظمات اإلعالمية الحصول على مزيد من األفكار حول متطلبات الزبائن واحتياجاتهم وتوقعاتهم وآرائهم واستخدام هذه المعلومات 

( ,وتؤكد هذه االستراتيجية على ان تأخذ Hajli,2015:4ك زيادة الوعي لدى  الزبائن)والبيانات لتطوير منتجاتها وخدماتها الجديدة وكذل

المنظمات اإلعالمية وجهة نظر الزبائن وهذا يعني ان تضع المنظمات اإلعالمية  نفسها مكانهم وان تشاهد الحاجات والرغبات  من 

يحلمون به  وما يطمحون إلى تحقيقه  باختصار وضع الزبون في منظورهم  يستلزم ذلك الشعور بما يشعر به الزبائن والتفكير في ما 

مقعد القيادة والتركيز على احتياجاته  ورغباته وتطلعاته  وأحالمه  بدالً من تركيز المنظمات اإلعالمية على نفسها وعملها 

(Korpi,2012:6 .) 

ون يشعر ويرى ان المنظمات اإلعالمية تبذل مجهودًا إضافيًا وتعمل المنظمات اإلعالمية لمساعدة زبائنها بطريقة صادقة مما يجعل الزب

لفهم الموقف الذي يعيش فيه , ولفهمه حقًا ليكون قادًرا بشكل أفضل على مساعدته للوصول إلى المنتجات التي يريدها من خالل زيادة 

إلعالمية والزبائن  ويمكن أيًضا فهم التركيز على الوعي لديه مما يجعل األمر أكثر جاذبية للعمل ويخلق مشاركة متبادلة بين المنظمات ا

الزبون على انه يحدث على مستويين األول سلوك الزبون والثاني عقلية الزبون  وتحتاج المنظمات اإلعالمية للعمل على كلتا المستويين 

واحتياجاته ورغباته وتركيزها على  والعقلية أوالً الموجهة نحو الزبائن وهذا ينطوي على تخلي المنظمات اإلعالمية عن أولوياتها

 (.Viio & Nordin,2017:2احتياجات ورغبات الزبائن  )

وتعمل استراتيجية المنظمات اإلعالمية على تحقيق أهداف الزبائن من خالل اتخاذ إجراءات والسيما بهم  وبناء عالقات قائمة على الثقة 

عالم كأدوات تسويقية أمًرا شائعًا للغاية االن وتتزايد باستمرار األهمية الثانية لوسائل والرضا وااللتزام والتبادلية  ويعد استخدام وسائل اإل

( وأيًضا تحديد هوية الزبائن وما هو متوقع منهم  ويتم تقسيمهم على شرائح مختلفة Facebook   ,Twitterالتواصل االجتماعي مثل )

ها المنظمات اإلعالمية وان المنافسة الشديدة المتزايدة  وندرة الموارد والزبائن افراد ومجموعات ومجتمعات بناًء على معايير محددة تحدد

ات األكثر تطلعا جعلت قادة المنظمات اإلعالمية يسعون إلى زيادة التركيز على الزبائن بجميع انشطتها على الزبائن بدالً من السلع والخدم

(Peppers & Rogers 2004:35 .) 

وإن استراتيجية التوجه التفاعلي مع الزبائن ليست جديدة  ومع ظهور وسائل اعالم جديدة لتوزيع المنتجات توسعت شبكات المعلومات 

بشكل متزايد عبر قنوات مختلفة لجذب العديد من شرائح الزبائن المختلفة فضال عن ذلك أعطت التحسينات في تكنولوجيا االتصال قواعد 

مات الفرصة للمنظمات اإلعالمية على جمع كمية كبيرة من البيانات والمعلومات حول زبائنها وتوجهاتهم وآرائهم البيانات والمعلو

 (Bonacchi & Perego,2012:254).وأفكارهم 

 استراتيجية التوجيه اإلعالمي نحو الزبون -2

الرتباط الوثيق وفهم هذا االرتباط تركز هذه االستراتيجية على كيفية توجيه رسالة اعالمية للزبون لخلق حالة من ا

Ebrahim,2020:1)) وتعد استراتيجيات االتصال الخارجي على انها االستخدام الهادف لالتصال من قبل المنظمات اإلعالمية لتحقيق ,

لذاتي للمنظمات مهمتها  وعلى هذا النحو  يتم استخدامه كمفهوم شامل يغطي انشطة االتصال الموجهة نحو الزبون ويشير إلى العرض ا

 اإلعالمية والترويج لها وبين الزبائن ويمكن اعتبار االتصال الخارجي كجزء من االتصال االستراتيجي  ويه

دف إلى الوصول إلى الزبائن الخارجيين مثل المساهمين أو الزبائن أو عامة المجتمع  ويحدث هذا عبر قنوات مختلفة من وسائل اإلعالم 

اعي والنشرات اإلخبارية  وهذا االمر حيوي للمنظمات اإلعالمية من أجل الحفاظ على العالقات مع الزبائن ووسائل التواصل االجتم

(Holtzhausen & Zerfass,2015:3). 
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د ولفهم كيفية ارتباط  المنظمات اإلعالمية والزبائن فان أفضل مكان للبدء هو تحديد اتجاه الزبون )في سياق البيع والشراء( ويلجأ العدي

( وهو احد وسائل التسويق اإلعالمي للحصول على المساعدة للبحث عن Googleمن الزبائن في الوقت الحاضر إلى محرك البحث )

السلع والخدمات ويشير البيع الموجه نحو الزبائن إلى  الدرجة التي يمارس بها مندوبو المبيعات مفهوم التسويق اإلعالمي من  خالل 

    (Saxe & Weitz,1982:2)ى اتخاذ القرارات التي تلبي احتياجاتهم                                          محاولة مساعدة الزبائن عل

وتعمل المنظمات اإلعالمية على التواصل مع الزبائن للحصول على آرائهم ومقترحاتهم وتعليقاتهم حول المنتجات وتساعد هذه المقترحات 

على فهم تصورات الزبائن لجودة عروضها فضال عن احتياجات الزبائن وتفضيالتهم وهذا يعني انها والتعليقات المنظمات اإلعالمية 

 موجهة نحو السوق بهدف تنفيذ فلسفتها التجارية والتي تستند إلى أولوية الزبائن ورضاهم ووالئهم وهذا يؤدي إلى توليد معلومات وبيانات

(,ويتطلب فحص سلوك المنافسين واللوائح الحكومية والعوامل الخارجية األخرى Danish,2019:37عن السوق والمنظمات المنافسة )

التي تؤثر على احتياجات الزبائن وتفضيالتهم وهنا يؤدي التسويق اإلعالمي دوًرا نشًطا في ربط المنظمات اإلعالمية وزبائنها وكذلك 

 & Andersenت الزبائن أو تقدم منتجات وخدمات  بديلة لهم العوامل البيئية مثل المنافسين والحكومة التي قد تؤثر وتغير تفضيال

Simpson,2015:2).) 

وتتبني المنظمات اإلعالمية طريقة عمل موجهة نحو الزبائن تتضمن تجنب اإلجراءات التي تضحي باهتمام الزبائن ورضاهم       

يتجلى فقط في سلوك الزبون أو أفعاله بل ينطوي على سلوك لزيادة احتمالية إجراء عملية بيع فورية وكذلك  التوجيه نحو الزبائن ال 

وعقلية الموجه )المنظمات اإلعالمية( نحو الزبائن في سياق تكيف المنتجات واألفكار التي تفهم توجيه الزبائن على انه نهج كعقلية 

 تضع الزبون واهتماماته في المقام األول

Viio & Nordin,2017:2).) 

 اإلعالمي للزبوناستراتيجية الوعي  -3

إن خلق الوعي اإلعالمي لدى الزبون بالعالمة التجارية )اللوگو( أمر بالغ األهمية ليس فقط للمنظمات اإلعالمية الناشئة ولكن أيًضا 

( , ويمكن ان تكون صورة العالمة التجارية عامالً (Kujur & Singh,2017:2 للمنظمات التي لها مكانة راسخة في اذهان الزبائن

سًما للزبائن المستهدفين وجذب انتباه الزبائن المحتملين أمر حيوي للحفاظ على مكانة المنظمات اإلعالمية في السوق إذ اخذت دورا حا

رائدا في بث ثقافة الوعي من خالل برامجها المتعددة وإن زيادة الوعي اإلعالمي بالعالمة التجارية )اللوگو( يعد امرآ مهما من أجل 

 .  (Nastiti & Supranata,2020:1)لمنظمات اإلعالمية لتكون قادرة على االستمرار في النمو والمنافسةاستدامة عمل ا

ويعد الوعي اإلعالمي هو قدرة الزبائن على التعرف على العالمات التجارية واسترجاعها كجزء من فئة منتج أو خدمة معينة ويتطلب 

بان عالمة تجارية معينة كانت معروفة من قبل ولذلك يعتقد الزبون أن المنتج هو  الوعي استمرارية تتراوح من الشعور بعدم إلىقين

العالمة التجارية الوحيدة في مجموعة معينة وان أحد االعتبارات المهمة للمنظمات اإلعالمية هو خلق الوعي لدى الزبائن بالعالمة 

استراتيجية اإلعالن وحتى تكون الصورة المرئية هي التي تحفز االستجابة التجارية وغالبًا ما يأخذ الجزء األكبر في المناقشات المتعلقة ب

 (. (Percy & Rossiter,1992:3للعالمة التجارية يلزم بالضرورة استدعاء اسم العالمة التجارية لكي يتم التعرف عليها عند الشراء

وينقسم الوعي بالعالمة التجارية على أربع مراحل وهي )العالمة التجارية غير مدركة، التعرف على العالمة التجارية، استدعاء العالمة 

ت التجارية، أهم ما في االعتبار( وان أدنى مستوى من الوعي بالعالمة التجارية هو التعرف على العالمة التجارية أو يُسمى أيًضا بمستويا

اء المساعد , المستوى الثاني هو استدعاء العالمة التجارية أو استدعاء العالمة التجارية من دون مساعدة الن الزبائن ال يحتاجون استدع

إلى المساعدة لتذكر العالمة التجارية ويعد قياس التعرف على العالمة التجارية دون مساعدة أكثر صعوبة من التعرف على العالمة 

ويمكن ان تكون المساعدة في التعرف على العالمة التجارية المساعدة عبارة عن ملصق أو مقطع فيديو أو إعالنات أو التجارية بمساعدة 

الفتات أو وسائط اجتماعية , المستوى الثالث هو العالمة التجارية التي تم تقديمها ألول مرة في التعرف على العالمة التجارية دون 

لعقل الواعية( وأخيرا يحتل المرتبة األولى في االعتبار أعلى مستوى من الوعي بالعالمة التجارية مساعدة وتسمى قمة الذهن )قمة ا

 (.    ( Tritama & Tarigan,2016:10والذي يتصدر العالمات التجارية المختلفة األخرى الموجودة في أذهان الزبائن 

مكنك استخدامها لبناء الوعي بالعالمة التجارية بين زبائنها الحالين وفيما يلي بعض استراتيجيات التسويق للمنظمات اإلعالمية التي ي

  :((Percy & Rossiter,1992:263 والمحتملين

 استخدم االستماع والمتابعة والمشاهدة  إلى وسائل اإلعالم المختلفة لزيادة الوعي بالعالمة التجارية. -أ

 ائل التسويق اإلعالمي المختلفة. بناء الوعي اإلعالمي بالعالمة التجارية من خالل وس -ب
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 استخدم شهادات ومقترحات وأفكار الزبائن حول المنتجات الخدمات اإلعالمية المقدمة لهم .  -جـ

 لتعاون مع المؤثرين في وسائل التسويق اإلعالمي المختلفة. ا -د

 جعل عمل المنظمات اإلعالمية منتجاتها وخدماتها للزبائن كافة. -هـ

 القدرة للمنظمات اإلعالمية  استراتيجية -4

تساعد وسائل االتصال المنظمات على بناء هويتها وانشاء روابط أوثق مع زبائنها الحالين والمستهدف من خالل استراتيجيات مختلفة  

اه المجتمع وتقديم داخليًا من خالل اإلعالن عن أهدافهم وانجازاتهم كمتطوعين أو متعاونين والخارجية من خالل إعادة تأكيد التزامهم تج

, كما يساعد تطوير خطة اتصال على تحديد الزبائن المستهدفين بدقة أكبر للحمالت  (Manzoor et al.,2020:1تقارير عن عملهم)

المدفوعة والعضوية كما يسمح بوضع االستراتيجيات التي يتم بها تقديم الرسالة وبأي طرق سيتم استخدامها من أجل استقبال أفضل من 

 & Parejaالزبائن فانه يسمح للمشاركة الكتشاف المخاوف والشكوك والتوصيات لتحقيق نتائج أفضل في المنظمات اإلعالمية ) قبل

Linares,2020:11.) 

( في أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين أصبحت وسائل التواصل االجتماعي هي Web 2.0ومنذ ظهور الويب التشاركي )

ي الجديد للزبائن للبحث عن المعلومات واألفكار واآلراء والتجارب ومشاركتها مع اآلخرين , تسمح البنية التشاركية الوضع الطبيع

لوسائل التواصل  للزبائن بالقدرة على نشر تجربتهم وتقييمهم لوجهات واعالنات وعالمات تجارية معينة للتأثير على اآلخرين ومما 

 .((Bronner & Hoog,2010:231رضية مثإلىة لتعزيز انتشار الكالم الشفهي اإللكتروني يجعل وسائل التواصل االجتماعي أ

وتتيح وسائل التواصل  المختلفة للزبائن ان يكونوا العبين نشطين وأن يساهموا في توفير المعلومات واألفكار والمقترحات ونقل المعرفة 

لتواصل له التأثير على سمعة ونجاح المنظمات اإلعالمية  وتسمح وسائل ونشر التأثير االجتماعي على االنترنت وان تطوير وسائل ا

التواصل للزبائن بالتواصل مباشرة مع مزودي الخدمة اإلعالمية  بل تسمح لهم أيًضا انشاء مجال للتحدث عن منتجات وخدمات معينة 

ن المنظمات اإلعالمية  بحاجة إلى مراقبة وسائل التواصل خارج وسائل اإلعالم التي يتحكم بها عادةً مقدمو الخدمات ولذلك  من المفهوم ا

 (Litvin et al.,2008:458)أي االستماع واالستجابة للزبائن ( وحصاد المحتوى الذي ينشئه الزبائن عبر االنترنت لمزاياها التنافسية 

) 

اتها التسويقية من خالل تعزيز مشاركة الزبائن وتستخدم العديد من المنظمات اإلعالمية وسائل التواصل االجتماعي كجزء من استراتيجي

في الترويج وتوزيع المنتجات االعالنية على سبيل المثال )رعاية منشورات المدونات ، وتوظيف مدونين محترفين ، والنشر على لوحات 

ائهم وأفكارهم وخبراتهم , ويمكن لمنظمات اإلعالمية استخراج خصائص الزبائن وآر Geierhos,2011:2)اعالنية ، وما إلى ذلك( )

ومشاعرهم تجاه المنتجات اإلعالمية خالل منصتها التعاونية والتشاركية وتمكن وسائل اإلعالم المختلفة الزبائن من خلق قيمة مشتركة 

ظمات مع المنظمات  اإلعالمية  في األساس توفر مزايا للزبائن للحصول على وصول أكبر والمشاركة في عملية خلق القيمة مع المن

اإلعالمية وفي نهاية المطاف قد تتطور تفاعالت الشبكات االجتماعية بين الزبائن والمنظمات اإلعالمية إلى عملية االبتكار والتفاعل 

والمشاركة واالستثمار واألفكار واإلنتاج اإلعالمي وتحتاج المنظمات اإلعالمية إلى تطوير قدرات جديدة للعمل مع الزبائن والتعايش 

 (.(Tussyadiah & Zach,2013:5خلق قيمة مشتركة معهم  من اجل

وتعد القدرة اإلعالمية هي األصول والموارد واألفكار التي تعتمد عليها المنظمات اإلعالمية لتحقيق أهدافها في ضل المنافسة الشديدة 

ومن خالل هذه  (Millar & Doherty,2020:1)وردود الفعل غير المتوقعة للزبائن على حد سواء تجعل مهمة بقائها أكثر صعوبة 

االستراتيجية يمكن للمنظمات اإلعالمية كسر تعقيدات السوق واكتساب قدرات هائلة لالكتشاف والمجازفة بفرص السوق الجديدة وكذلك 

(. Cohen & Levinthal ,1990: 128قدرتها على التعرف على قيمة المعلومات والبيانات واألفكار الجديدة واستيعابها  وتطبيقها )

القدرة اإلعالمية هي أداة لمواءمة رؤية اإلعالمية مع حقائق السوق ودفعها لإلبداع من خالل تقديم منتجات أو خدمات وأفكار جديدة 

تحقق رضا والء الزبائن التي تواجه تغييرات البيئة التكنولوجية إلى موازنة قراراتها بين التوجه نحو الحاضر واآلخر نحو المستقبل 

( وفي ظل ضغوط (Müller et al.,2020:1ذا تعتمد المنظمات اإلعالمية على قدرتها االستيعابية قبل التصميم االبتكار الخاص بها وله

العولمة والمنافسة في السوق تظهر قدرة المنظمات اإلعالمية على استخدام وسائل اعالم  مختلفة للبحث وجذب والحفاظ على الزبائن 

 (.Sofoluwe,2020:1-3يلة فعالة واستراتيجية لتحقيق النجاح التنافسي بين المنظمات اإلعالمية  )والتكيف معهم هي وكوس

 ثانياً: وعي الزبون الرقمي
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من بين الظواهر العديدة التي تميز التغيرات التي تحدث في بيئة المنظمات اإلعالمية الحديثة هي التقدم في مجال التكنولوجيا ويعتبر       

 (.(Bubna,2021:9 معلومات التي لها تأثير على الجميع وفي كل مكان وبما في ذلك سلوك الزبائن والمنظمات اإلعالميةثورة في ال

وتتمثل هذه الثورة  في إمكانية غير محدودة للحصول على المعلومات ومعالجتها ونقلها وبناء موارد المعرفة في الوقت الفعلي في     

تعاون بين المنظمات اإلعالمية والزبائن في أجزاء مختلفة من العالم للمساهمة في إنتاج منتجات او خدمات الفضاء المفتوح للتواصل وال

 .(Fung et al.,2008)من قبل أي زبون لديه أفكار من خالل شبكات التواصل االجتماعي  

ومكنت التكنولوجيا الزبائن من استخدام منصات جديدة إلنشاء شبكة من االتصاالت يمكن من خاللها البحث عن المنتجات أو       

(, وكذلك مكنت وسائل اإلعالم الرقمية (Barua et al.,2020:4المنتجات وشراؤها أو تقييمها أو بيعه  بل وحتى المشاركة بتصميمها 

القيود والحواجز االقتصادية والجمركية والجغرافية وحتى البيئة من أجل تلبية رغباتهم واحتياجاتهم وكذلك طرق الزبائن من التخلص من 

ووسائل إرضائهم وهذا التغيير وأضح لدرجة أنه من الممكن تحديد ظاهرة الزبون الجديد: وهو كيان نشط وديناميكي ومتنقل ولديه رغبة 

منتجات اإلعالمية واكتساب الخبرة من خالل التفاعل مع الزبائن االخرين ومشاركة المعلومات وشغف الوصول إلى المعلومات حول ال

ت باستخدام االنترنت وقنوات اخرى مهتمة بالمنتجات الجديدة والحلول المبتكرة وتقييم الوقت والرغبة في تلبية احتياجات الزبائن في الوق

 .(Grabowska,2019:2)الفعلي وفي أي مكان  

وال يمكن ان يكون تنوع االتجاهات المعاصرة في االستهالك بدون تأثر العالقات بين المنظمات اإلعالمية  والزبون من خالل        

االنتشار الواسع للتقنيات الحديثة لوسائل اإلعالم إليصال المعلومات والتواصل وتغير طبيعة العالقات التي أصبحت بشكل متزايد عالقات 

, ويهتم مديرو التسويق في المنظمات اإلعالمية بوسائل التواصل الرقمية ألنها االسرع وذات (Vogel,2006:3)رنتوسيطة عبر االنت

 .(Suganya et al.,2017:3)تكلفة اقل وتعد أكثر فاعلية وتجذب انتباه الزبائن وتحفيزهم على استخدام  االنترنت 

 وقد أدت التجارة اإللكترونية مؤخًرا تغييرا في كيفية قيام الزبائن بالمعامالت التجارية  وعملية  البحث عن المنتجات وشرائها وبيعها      

ير وتقيمها وتصميمها ويقوم معظم الفاعلين في التجارة اإللكترونية ببناء الثقة مع الزبائن من خالل وسائل اإلعالم الرقمية لتشجيع وتطو

 (, وقد حدد (Sari & Prasetio,2018:1منتجاتها وخدماتها حتى يتمكنوا من المنافسة عالميًا وزيادة عدد المعامالت عبر االنترنت 

(Rousseau & Venter,2015) :أربعة أبعاد لوعي الزبون الرقمي وهي 

 (.(Engel et al.,1995:3 معينة معرفة الزبون الرقمي: وتشير الى فهم ووعي الزبون أو اعترافه بسلعة او خدمة 

يقظة الزبون الرقمي: وتشير يقظة الزبون الرقمي إلى عقل صحي ومتوازن وتحسين الذاكرة والمرونة المعرفية واتخاذ القرار الصحيح 

 (.Hitt et al.,2007:2من اجل تحقيق الرفاهية في الحياة )

مالً ال غنى عنه لتعزيز تنمية الزبائن وانهه شريان عملية التخطيط والتوجيه البحث عن المعلومات الرقمية:  تعد المعلومات الرقمية عا

, ويتم وصف العصر الحالي على انه عصر تكنولوجيا المعلومات  ( (Nedumaran & Mehala,2019:1 والسيطرة على أي مشروع

المورد الرئيس لتطور المنظمات اإلعالمية وأصبحت إذ يعتمد النجاح في أي عمل على مقدار ودقة المعلومات المتاحة وان المعلومات هي 

 (. KJ & Parameswari,2005:3المعلومات الرقمية سلعة أو خدمة يشتريها الزبائن إلشباع حاجاتهم ورغباتهم )

الرقمية في أذهان المعرفة بالعالمة التجارية الرقمية: هي أداة أساسية في بناء حقوق الملكية التجارية والتي تتعلق بقوة وجود المنتجات 

ً قدرة الزبائن الرقميين على تحديد وتمييز  الزبائن وقدرتهم على تحديد العالمة التجارية الرقمية في ظل ظروف مختلفة وهي أيضا

اذ والتعرف على العالمة التجارية الرقمية ألي منظمة إعالمية وذلك من خالل التعرض المسبق لها وبذلك فهي تؤدي دوًرا أساسيًا في اتخ

 (.Keller,1993:2قرارات الشراء )

ً من قبل وسائل اإلعالم  المختلفة في بداية     ويرى الباحثان: ان وعي الزبون الرقمي على تعدد انواعه ومستوياته يتطلب جهداً ذاتيا

التجارب الفردية للزبائن األمر حتى يصبح جزءاً من الوعي العام للمجتمع، وبعد ذلك يمكنه ان يتحول إلى سلوك جمعي من خالل انتشار 

 ومشاركتها في المجتمع من خالل تبادل المعرفة والتجارب التي تخلق التأثير االيجابي في واقع المجتمع.
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 المبحث الثالث: الجانب العملي

 أوالً: التحليل الوصفي لبيانات الدراسة

اإلحصائية الوصفية، وذلك باالعتماد على ما اسفرت ومن اجل وصف وتفسير النتائج وصفيا تم االعتماد على مجموعة من االساليب 

معرفة عنه نتائج االجابات ألفراد العينة، وقد تم استخدام االوساط الحسابية والتوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية ل

االجابات المرتفعة تكون متجهة نحو االيجابية، مستوى ايجابية وتشتت االجابات، وقد تم االعتماد على المقياس الخماسي )ليكرت( وان 

 واالجابات منخفضة القراءة تكون اجاباتها متجهة نحو الرأي السلبي حول فقرات الدراسة،

 ( قيم تدرجات المقياس والفئات المقابلة لها من االوساط الحسابية الموزونة ودرجات الموافقة.5الجدول )

 الوزن النسبي المتوسط درجة الموافقة

 إلى من إلى من

 36.00 اقل من 20.00 1.80 اقل من 1.00 قليلة جدا

 52.00 اقل من 36.00 2.60 اقل من 1.80 قليلة

 68.00 اقل من 52.00 3.40 اقل من 2.60 متوسطة

 84.00 اقل من 68.00 4.20 اقل من 3.40 كبيرة

 100.00 84.00 5.00 4.20 كبيرة جدا

 SPSS.V.23المصدر: برنامج 

 التحليل الوصفي لبيانات متغير استراتيجيات التسويق اإلعالمي  -أ

( وانحراف 4.260( أن اتجاه االجابات كان ايجابيا بشكل عام حول هذا المتغير وقد سجل قيمة وسط حسابي )6يتضح من نتائج الجدول )

 بعاد كانت النتائج كاالتي:( ، وفيما يخص األ% 85.20(، وكانت األهمية النسبية له مرتفعة بلغت )0.399معياري )

(  88.51 %سجلت استراتيجية التركيز االعالمي نحو الزبون مستوى أهمية مرتفع وايجابي فقد كان مستوى األهمية النسبية مرتفعا )

كل ( ، وهو يشير إلى ايجابية هذه االستراتيجية بش0.496( وانحراف معياري بلغت قيمته )4.425بوسط حسابي مرجح بلغت قيمته )

 عام. 

تشير النتائج إلى أن استراتيجية التوجه االعالمي نحو الزبون سجل مستوى أهمية مرتفع وايجابي فقد كان مستوى األهمية النسبية مرتفعا 

( ، وهو يشير إلى ايجابية هذه 0.524( وانحراف معياري بلغت قيمته )4.276( بوسط حسابي مرجح بلغت قيمته )% 85.53)

 ل عام. االستراتيجية بشك

( بوسط  84.82 %سجلت استراتيجية الوعي اإلعالمي للزبون مستوى أهمية مرتفع وايجابي فقد كان مستوى األهمية النسبية مرتفعا )

 ( ، وهو يشير إلى ايجابية هذه االستراتيجية بشكل عام. 0.610( وانحراف معياري بلغت قيمته )4.241حسابي مرجح بلغت قيمته )

ان استراتيجية القدرة للمنظمات االعالمية سجلت مستوى أهمية مرتفع وايجابي فقد كان مستوى األهمية النسبية مرتفعا  تشير النتائج إلى

( ، وهو يشير إلى ايجابية هذه 0.505( وانحراف معياري بلغت قيمته )4.137( بوسط حسابي مرجح بلغت قيمته )% 82.75)

 االستراتيجية بشكل عام. 

 تائج التحليل الوصفي لفقرات استراتيجيات التسويق اإلعالمي( يوضح ن6الجدول )
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 االنحراف المعياري األهمية النسبية
الوسط الحسابي 

 المرجح
 الفقرة او العامل البيانات المفقودة

88.51 0.496 4.425 0 

استراتيجية التركيز 

االعالمي نحو 

 الزبون

90.20 0.656 4.510 0 q1 

89.61 0.700 4.480 0 q2 

88.63 0.637 4.431 0 q3 

86.67 0.722 4.333 0 q4 

87.45 0.702 4.373 0 q5 

85.53 0.524 4.276 0 

استراتيجية التوجه 

االعالمي نحو 

 الزبون  

86.08 0.642 4.304 0 q6 

86.08 0.755 4.304 0 q7 

85.88 0.752 4.294 0 q8 

82.94 0.837 4.147 0 q9 

86.67 0.708 4.333 0 q10 

84.82 0.610 4.241 0 
استراتيجية الوعي 

 اإلعالمي للزبون

86.08 0.876 4.304 0 q11 

84.12 0.708 4.206 0 q12 

85.88 0.765 4.294 0 q13 

85.69 0.788 4.284 0 q14 

82.35 0.915 4.118 0 q15 

82.75 0.505 4.137 0 

استراتيجية القدرة 

للمنظمات 

 االعالمية

82.55 0.792 4.127 0 q16 
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83.92 0.645 4.196 0 q17 

84.12 0.708 4.206 0 q18 

80.00 0.783 4.000 0 q19 

83.14 0.865 4.157 0 q20 

 التسويق اإلعالمي 0 4.260 0.399 85.20

 SPSS.V.23المصدر: برنامج 

 التحليل الوصفي لبيانات متغير وعي الزبون الرقمي -ب

( وانحراف 4.219االجابات كان ايجابيا بشكل عام حول هذا المتغير وقد سجل قيمة وسط حسابي )( أن اتجاه 7يتضح من نتائج الجدول )

 ( ، وفيما يخص األبعاد كانت النتائج كاالتي:% 84.38( ، وكانت األهمية النسبية له مرتفعة بلغت )0.468معياري )

( بوسط حسابي مرجح  83.14 %همية النسبية مرتفعا )سجل معرفة الزبون الرقمي مستوى أهمية مرتفع وايجابي فقد كان مستوى األ

 ( ، وهو يشير إلى ايجابية هذا البعد بشكل عام. 0.567( وانحراف معياري بلغت قيمته )4.157بلغت قيمته )

( بوسط % 84.78تشير النتائج إلى ان يقظة الزبون الرقمي سجل مستوى أهمية مرتفع وايجابي فقد كان مستوى األهمية النسبية مرتفعا )

 ( ، وهو يشير إلى ايجابية هذا البعد بشكل عام. 0.553( وانحراف معياري بلغت قيمته )4.239حسابي مرجح بلغت قيمته )

( بوسط حسابي  85.44 %سجل البحث عن المعلومات الرقمية مستوى أهمية مرتفع وايجابي فقد كان مستوى األهمية النسبية مرتفعا )

 ( ، وهو يشير إلى ايجابية هذا البعد بشكل عام. 0.549( وانحراف معياري بلغت قيمته )4.272مرجح بلغت قيمته )

تشير النتائج إلى ان المعرفة بالعالمة التجارية الرقمية سجل مستوى أهمية مرتفع وايجابي فقد كان مستوى األهمية النسبية مرتفعا 

( ، وهو يشير إلى ايجابية هذا البعد 0.626ياري بلغت قيمته )( وانحراف مع4.209( بوسط حسابي مرجح بلغت قيمته )% 84.18)

بشكل عام.
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 ( نتائج التحليل الوصفي لفقرات وعي الزبون الرقمي7الجدول )

 االنحراف المعياري األهمية النسبية
الوسط الحسابي 

 المرجح
 الفقرة او العامل البيانات المفقودة

83.14 0.567 4.157 0 
معرفة الزبون 

 الرقمي

86.47 0.760 4.324 0 m1 

83.92 0.704 4.196 0 m2 

82.94 0.723 4.147 0 m3 

81.18 0.806 4.059 0 m4 

81.18 0.818 4.059 0 m5 

84.78 0.553 4.239 0 
يقظة الزبون 

 الرقمي

83.73 0.853 4.186 0 m6 

86.08 0.715 4.304 0 m7 

83.73 0.805 4.186 0 m8 

86.67 0.694 4.333 0 m9 

83.73 0.793 4.186 0 m10 

85.44 0.549 4.272 0 
البحث عن 

 المعلومات الرقمية

85.88 0.863 4.294 0 m11 

84.51 0.984 4.225 0 m12 

84.12 0.894 4.206 0 m13 

85.10 0.805 4.255 0 m14 

84.71 0.734 4.235 0 m15 

84.18 0.626 4.209 0 
المعرفة بالعالمة 

 التجارية الرقمية

85.88 0.765 4.294 0 m16 

84.12 0.762 4.206 0 m17 
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82.94 0.861 4.147 0 m18 

84.31 0.852 4.216 0 m19 

82.94 0.883 4.147 0 m20 

84.38 0.468 4.219 0 
وعي الزبون 

 الرقمي

 SPSS.V.23المصدر: برنامج 

 ثانياً: اختبار فرضيات عالقات االرتباط

تم اجراء تحليل االرتباط لبيانات الدراسة وذلك من اجل الوقوف على قيمة االرتباطات البينية بين متغيرات الدراسة قبل المضي في   

د تحليل عالقات التأثير بينها، وكلما اقتربت درجة االرتباط من الواحد الصحيح فانه يعني ان درجة االرتباط قوية، واذا ابتعدت عن الواح

واقتربت من الصفر فان ذلك يشير إلى ضعف العالقة بين المتغيرات، وتشير الدراسات ان العالقات بشكل عام تكون ضعيفة الصحيح 

( ، وتكون 0.30-0.70(، وان العالقة االرتباطية تكون متوسطة اذا كانت القيمة بين )0.30في حالة كانت قيمة معامل االرتباط اقل من )

 (.McGuigan,2008( )0.70االرتباط أكبر من ) العالقة قوية في حالة قيمة

 الفرضية الرئيســة األولى

( عن قبول هذه الفرضية بشكل عام ، إذ سجلت قيمة ارتباط ايجابية ومعنوية بين استراتيجيات التسويق 8اظهرت النتائج  ضمن الجدول )

ليها من مستوى المعنوية الذي سجل قيمة ضمن مستوى (، وأن معنوية العالقة استدل ع0.766اإلعالمي ووعي الزبون الرقمي بلغت )

( 0.05القبول  ، وفيما يخص األبعاد فقد سجلت عالقات مرتفعة ومعنوية تبعا لقيمة مستوى المعنوية والتي تشترط ان تكون أصغر من )

 ، ومن ثم تحقق هذه الفرضية بشكل عام ، وفيما يخص الفرضيات الفرعية كانت كاالتي:

عية االولى: اثبتت النتائج أن هنالك عالقة ارتباط ايجابية بين استراتيجية التركيز االعالمي نحو الزبون ووعي الزبون الفرضية الفر

(، وأن معنوية العالقة استدل عليها من مستوى المعنوية الذي سجل قيمة ضمن مستوى القبول، وفيما يخص األبعاد 0.479الرقمي بلغت )

 ( ، ومن ثم تحقق هذه الفرضية.0.05عنوية تبعا لقيمة مستوى المعنوية والتي تشترط أن تكون أصغر من )فقد سجلت عالقات مرتفعة وم

الفرضية الفرعية الثانية: من نتائج التحليل نستدل أن هنالك عالقة ارتباط ايجابية بين استراتيجية التوجه االعالمي نحو الزبون ووعي 

ة العالقة استدل عليها من مستوى المعنوية الذي سجل قيمة ضمن مستوى القبول، وفيما (، وأن معنوي0.478الزبون الرقمي بلغت )

(، ومن ثم تحقق 0.05يخص األبعاد فقد سجلت عالقات مرتفعة ومعنوية تبعا لقيمة مستوى المعنوية والتي تشترط أن تكون أصغر من )

 هذه الفرضية. 

عالقة ارتباط ايجابية بين استراتيجية الوعي االعالمي للزبون ووعي الزبون الرقمي  الفرضية الفرعية الثالثة: اثبتت النتائج أن هنالك

(، وأن معنوية العالقة استدل عليها من مستوى المعنوية الذي سجل قيمة ضمن مستوى القبول، وفيما يخص األبعاد فقد 0.543بلغت )

 (، ومن ثم تحقق هذه الفرضية.0.05ترط أن تكون أصغر من )سجلت عالقات مرتفعة ومعنوية تبعا لقيمة مستوى المعنوية والتي تش

الفرضية الفرعية الرابعة: من نتائج التحليل نستدل ان هنالك عالقة ارتباط ايجابية بين استراتيجية القدرة للمنظمات االعالمية ووعي 

ذي سجل قيمة ضمن مستوى القبول، وفيما (، وأن معنوية العالقة استدل عليها من مستوى المعنوية ال0.728الزبون الرقمي بلغت )

(، ومن ثم تحقق 0.05يخص األبعاد فقد سجلت عالقات مرتفعة ومعنوية تبعا لقيمة مستوى المعنوية والتي تشترط أن تكون أصغر من )

 هذه الفرضية. 
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 ( معامالت االرتباط بين التسويق اإلعالمي ووعي الزبون وأبعاده8الجدول )

 العوامل

 معرفة الزبون

 الرقمي

يقظة الزبون 

 الرقمي

البحث عن 

المعلومات 

 الرقمية

المعرفة بالعالمة 

 التجارية الرقمية

وعي الزبون 

 الرقمي

استراتيجية التركيز 

 االعالمي نحو الزبون

.408** .359** .401** .393** .479** 

 000. 000. 000. 000. 000. مستوى المعنوية

استراتيجية التوجه 

 الزبوناالعالمي نحو 

.379** .398** .469** .321** .478** 

 000. 001. 000. 000. 000. مستوى المعنوية

استراتيجية الوعي 

 االعالمي للزبون

.415** .469** .357** .519** .543** 

 000. 000. 000. 000. 000. مستوى المعنوية

استراتيجية القدرة 

 للمنظمات االعالمية

.685** .731** .575** .405** .728** 

 000. 000. 000. 000. 000. مستوى المعنوية

استراتيجيات التسويق 

 اإلعالمي

.628** .696** .616** .566** .766** 

 000. 000. 000. 000. 000. مستوى المعنوية

 SPSS.V.23المصدر: برنامج 

 ثالثاً: اختبار فرضيات عالقات التأثير

الثالثة المتعلقة بالتأثير بين المتغيرات واألبعاد من خالل احتساب معامالت بيتا التي تشير إلى  خصصت هذه الفقرة باختبار الفرضيات

 (  وكاالتي :P( ، واختبار المعنوية )Fحجم التأثير ، وسيتم اختبار معنوية العالقة باالعتماد على قيمة اختبار )

 الفرضية الرئيســة الثانية 

ن قبول هذه الفرضية بشكل عام ، وأن هنالك عالقة التأثير معنوية لمتغير استراتيجيات التسويق ( ع9اظهرت النتائج  ضمن الجدول )

( ، وأن القدرة التفسيرية لنموذج التأثير والتي يعكسها معامل التفسير 0.899اإلعالمي في وعي الزبون الرقمي ،  إذ سجل معامل بيتا )

( المحتسبة والتي Fفعة، وأن هذه العالقة هي عالقات معنوية  باالعتماد على قيمة  )( وهي قيمة تفسيرية مرت0.587أو التحديد بلغت )

سجلت قيمة أكبر من قيمتها الجدولية ، فضال عن قيمة مستوى المعنوية الذي سجل قيمة ضمن مستوى القبول والتي تشترط أن تكون 

 الفرضيات الفرعية كانت كاالتي:( ، ومن ثم تحقق هذه الفرضية بشكل عام ، وفيما يخص 0.05أصغر من )

الفرضية الفرعية االولى: اثبتت النتائج أن هنالك عالقة التأثير معنوية بين استراتيجية التركيز االعالمي نحو الزبون ووعي الزبون 

( 0.229ر أو التحديد بلغت )( ، وأن القدرة التفسيرية لنموذج التأثير والتي يعكسها معامل التفسي0.452الرقمي فقد بلغت قيمة معامل بيتا )

( المحتسبة والتي سجلت قيمة أكبر من قيمتها Fوهي قيمة تفسيرية مرتفعة ، وأن هذه العالقة هي عالقات معنوية  باالعتماد على قيمة  )
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ومن ثم (، 0.05الجدولية ، فضال عن قيمة مستوى المعنوية الذي سجل قيمة ضمن مستوى القبول والتي تشترط ان تكون أصغر من )

 تحقق هذه الفرضية.

ووعي الفرضية الفرعية الثانية : تشير النتائج التحليلية إلى أن هنالك عالقة التأثير معنوية بين استراتيجية التوجه االعالمي نحو الزبون 

ل التفسير او التحديد بلغت (، وأن القدرة التفسيرية لنموذج التأثير والتي يعكسها معام0.426الزبون الرقمي فقد بلغت قيمة معامل بيتا )

( المحتسبة والتي سجلت قيمة أكبر F( وهي قيمة تفسيرية مرتفعة ، وان هذه العالقة هي عالقات معنوية  باالعتماد على قيمة  )0.228)

،  0.05)من قيمتها الجدولية ، فضال عن قيمة مستوى المعنوية الذي سجل قيمة ضمن مستوى القبول والتي تشترط أن تكون أصغر من 

 ومن ثم تحقق هذه الفرضية.

فقد الفرضية الفرعية الثالثة: اثبتت النتائج ان هنالك عالقة التأثير معنوية بين استراتيجية الوعي االعالمي للزبون ووعي الزبون الرقمي 

( وهي قيمة 0.295أو التحديد بلغت )( ، وأن القدرة التفسيرية لنموذج التأثير والتي يعكسها معامل التفسير 0.416بلغت قيمة معامل بيتا )

( المحتسبة والتي سجلت قيمة أكبر من قيمتها الجدولية Fتفسيرية مرتفعة ، وأن هذه العالقة هي عالقات معنوية  باالعتماد على قيمة  )

ن ثم تحقق هذه (، وم0.05، فضال عن قيمة مستوى المعنوية الذي سجل قيمة ضمن مستوى القبول والتي تشترط ان تكون أصغر من )

 الفرضية.

عي الفرضية الفرعية الرابعة: تشير النتائج التحليلية إلى أن هنالك عالقة التأثير معنوية بين استراتيجية القدرة للمنظمات االعالمية وو

لتفسير أو التحديد بلغت ( ، وأن القدرة التفسيرية لنموذج التأثير والتي يعكسها معامل ا0.674الزبون الرقمي فقد بلغت قيمة معامل بيتا )

( المحتسبة والتي سجلت قيمة أكبر F( وهي قيمة تفسيرية مرتفعة ، وأن هذه العالقة هي عالقات معنوية  باالعتماد على قيمة  )0.530)

( ، 0.05من قيمتها الجدولية، فضال عن قيمة مستوى المعنوية الذي سجل قيمة ضمن مستوى القبول والتي تشترط أن تكون أصغر من )

 ومن ثم تحقق هذه الفرضية.
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 ( معامالت نموذج التأثير استراتيجيات التسويق اإلعالمي في وعي الزبون الرقمي9الجدول )

 المتغيرات
 قيمة الفا

(a) 

 قيمة بيتا

(B) 
 (fالقيمة الفائية )

 معامل التفسير

(R2) 

مستوى 

 المعنوية

استراتيجية التركيز 

 االعالمي نحو الزبون
2.220 0.452 29.754 0.229 0.000 

استراتيجية التوجه 

 االعالمي نحو الزبون
2.364 0.426 29.514 0.228 0.000 

استراتيجية الوعي 

 االعالمي للزبون
2.455 0.416 41.754 0.295 0.000 

استراتيجية القدرة للمنظمات 

 االعالمية
1.430 0.674 112.141 0.530 0.000 

استراتيجيات التسويق 

 اإلعالمي
0.389 0.899 142.541 0.587 0.000 

 ( =0.05( الجدولية بمستوى معنوية )fقيمة )

 ( =0.01( الجدولية بمستوى معنوية )fقيمة )

 SPSS.V.23المصدر: برنامج 

 (.4وأن عالقة التأثير بين المتغيرات تتصف بالخطية مثلما هو واضح من الشكل )

 

 استراتيجيات التسويق اإلعالمي ووعي الزبون الرقمي( خطية العالقة بين 4الشكل )

 SPSS.V.23المصدر: برنامج 
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 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات

يختص هذا المبحث بمناقشة اهم ما توصلت إليه الدراسة من استنتاجات في ضوء الجانب النظري والتحليل االحصائي الستجابة افراد    

 عينة الدراسة , التي على اساسها تم وضع مجموعة من التوصيات, وكالتالي:

 أوالً: االستنتاجات

الميدانية التي تمثل الحصيلة النهائية التي تمخضت عن الجهود المبذولة في إعداد هذه تتناول هذه الفقرة تحديد أهم االستنتاجات النظرية و

الدراسة لتستنبط الخالصة النهائية التي أثمر عنها استقراء األسس الفكرية لمتغيرات الدراسة وانعكاساتها الميدانية في ارض الواقع 

 راج اهم االستنتاجات وهي كاآلتي:وبحسب نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات يمكن اد

 تبين ان المنظمات تعتمد وسائل التواصل االجتماعي بشكل واسع وأساس من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الزبائن الرقميين.

 ات.تبين إن العمل من أجل ابتكار الطرق الحديثة لتوعية الزبون الرقمي وتجنب الممارسات السلبية لم يكن ضمن االولوي

 اتضح أن وعي الزبون الرقمي يعبر عن مدى إشباعه بالرسائل التسويقية لمنتج رقمي ما.

 تعمل المنظمات بشكل واسع على زيادة الوعي لدى الزبائن بالمنتجات الرقمية من خالل الوسائل االعالمية المختلفة. 

 يوجد فيها خداع ممكن أن يستهدف الزبون الرقمي.تبين ان المنظمات تحاول بشكل كبير أن توضح البيانات والمعلومات التي 

 اشارت النتائج أن هنالك عالقات ارتباط مقبولة بين استراتيجيات التسويق اإلعالمي ووعي الزبون الرقمي.

 :ثانياً: التوصيات

تتضمن هذه الفقرة تقديم عرض مركز لمجموعة من التوصيات ذات العالقة بمتغيرات الدراسة التي يمكن إلدارات القنوات االعالمية    

انتهت اإلفادة منها، ومن ثم رفد أدبيات الفكر اإلداري والتنظيمي بمجموعة من األفكار المقترحة إلشراقات بحثية مستقبلية تعد امتداداً لما 

 لدراسة الحالية وكاآلتي:منه ا

 العمل على ابتكار كافة السبل والوسائل الكفيلة بتوعية الزبائن الرقميين وتجنب أية ممارسات سلبية.

 التركيز على استثمار الوسائل اإلعالمية ألنها تعد مصدراً أساسياً لتلقي المعلومة.

 اإلعالمية الداعمة لوعي الزبون الرقمي.اقتناص األفكار التي من شأنها المساعدة في  بناء األفكار 

ل محاكاة التجارب للمنظمات اإلعالمية العالمية التي حققت نجاحا في مستويات مختلفة ومحاولة نقل التجارب المفيدة مع تدقيقها بعناية قب

 تطبيقها.

 الة اإلعالمية اوالً واخيراً. االهتمام باشراك الزبون بعملية التخطيط االستراتيجي اإلعالمي  كونه هو المستهدف بالرس

 على توعية الزبون الرقمي من خالل إشباعه بالرسائل التسويقية  المتعلقة بالمنتجات االعالمية الرقمية.  العمل
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Abstract: 

Media marketing specialists focus on strategies that increase customer awareness through induction of certain methods that 

enhance marketing quality and ensure continuity within the sector. 

The current study focuses on identifying media marketing strategies that enhance digital customer awareness. Their study on 

descriptive curriculum through a survey on 109 employs in Al-Najaf al-ashraf media channels and their statistical analysis 

using SPSS V23 software to identify the best optimum solutions combat and identify problems associated with alternating 

studies. The study concluded several conclusive points. The main point identified is that media marketing strategies are like 

a competitive weapon for organization competition, enabling them to combat internal and external environmental changes 

and decision-making, which increases digital customer awareness. The study also concluded that focusing on media 

marketing strategies making them a general awareness for all customers in different sectors and working on inventing all 

techniques and methods enabling customers to increase their digital awareness and prevent negative behaviors.  Search for 

the new suitable curricular strategy, which ensures cohesive behaviour between media co-operations and digital customer 

directions. 
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