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 املصرية النشر لدور اإللكتروين التسويق أساليب
 حتليلية دراسة

 ()مي إبراهيم حمزة د. 

 تقديم:

أصبح التسويق اإللكتروني باستراتيجياته وآلياته المختلفة أحد األشكال التسويقية     

التي ال غنى عنها للمؤسسات الربحية والهادفة إلى ترويج منتجاتها وخدماتها؛ وذلك 

لما يتيحه من إمكانية الوصول لفئات وجماعات مختلفة من الجماهير المستهدفة عبر 

متنوعة تُسهل عملية التواصل بالعمالء وقياس ردود أفعالهم وسائل تفاعلية متزايدة و

 واستجابتهم للرسائل التسويقية التي يتعرضون لها.

وتعد صناعة النشر أحدى الصناعات الثقافية واإلبداعية التي تمثل مجاالا اقتصادياا     

ى له سمات وجوانب تميزه عن غيره من المجاالت، كما يشهد حالة تنافسية تعتمد عل

تقييمات الجمهور بشكل تتغير وتيرته وطبيعته بشكل متالحق، وقد بدأت تلك الصناعة 

م والتي أنشأت المطبعة الرسمية للحملة، 1798دخول الحملة الفرنسية عام  في مصر

م على يد محمد علي، والتي نشرت العديد من 1820ثم أنشئت مطبعة بوالق عام 

م أصبحت باسم 1884بية والتركية، وفي عام الكتب المؤلفة والمترجمة باللغة العر

وانتشر الكتاب المصري في كل ربوع الوطن العربي وخارجه،  .المطابع األميرية

وكانت مصر تصدر ثلثي الكتب المنشورة في الوطن العربي حتى نهاية الستينيات، 

 ومع مرور األعوام تقدمت صناعة النشر .وصار اآلن ثلث ما ينتج في العالم العربي

في معظم البلدان العربية، وإن اختلفت بداية نشأتها،  وإن كان عدد العناوين التي 

تصدر والكميات التى تُطبع قليلة ال تتناسب مع عدد سكان الوطن العربي؛ فالعالم 

ألف عنوان، والكميات التي تطبع  40ألف إلى  30العربي ينشر سنويّا ما يقرب من 

 .1ليون كتابم 500من الكتب سنويّا ما يقرب 

وتعد صناعة النشر والتوزيع أحد المجاالت االقتصادية الضخمة التي تتطلب     

استثمارات كبيرة ومن ثم تعتمد على كل آليات التسويق المتاحة للتعريف بمنتاجاتها 

وخدماتها والوصول إلى الجماهير المستهدفة، كما أنها أحدى الصناعات التي تقدم 

ا مطبوعاا هو الك تاب الورقي الذي يواجه منافسة شرسة من الكتب اإللكترونية منتجا

 وما تستخدمه من تطبيقات وآليات. 

 مشكلة الدراسة:

أصبح التسويق اإللكتروني هو النافذة التي يستطيع من خاللها الكتاب المطبوع    

الصمود ومواجهة التحديات من الناحية التقنية ومن ناحية تفضيالت القراء، ومن ثم 

التعرف على أدوات وأساليب التسويق اإللكتروني ثل مشكلة الدراسة الحالية في تتم

                                                           
   قسم علوم االتصال واإلعالم ، كلية اآلداب، جامعة عين شمسبمدرس. 
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التي توظفها خمس من دور النشر المصرية عبر موقعها اإللكتروني وحساباتها على 

 2018موقع التواصل االجتماعي فيس بوك خالل الثالثة أشهر األولى من عام 

 .2018متضمنة معرض القاهرة الدولي للكتاب 

 اف الدراسة: أهد

رصد أدوات التسويق اإللكتروني المستخدمة في موقع التواصل االجتماعي فيس  -1

 بوك لدور النشر.

 2018التعرف على أساليب التسويق اإللكتروني المستخدمة خالل معرض الكتاب  -2

 والتعريف بفعالياته عبر الموقع اإللكتروني الفيس بوك.

الدراسة لمواقعها اإللكترونية وموقع التعرف على استخدام دور النشر عينة  -3

 التواصل االجتماعي فيس بوك للتعريف بدار النشر واصداراتها فاعلياتها.

التعرف على مدى توظيف التسويق اإللكتروني لدور النشر عينة الدراسة  -4

 لألساليب الترويجية المتمثلة في تنشيط المبيعات وتسويق األحداث الجارية. 

ات بين دور النشر عينة الدراسة في استخدام أدوات التعرف على االختالف -5

 وأساليب التسويق اإللكتروني والميزات التسويقية إلصداراتها.

 أهمية الدراسة:

  بالنسبة لألهمية العلمية:

تتمثل في قلة االهتمام بدراسة دور النشر وأساليبها التسويقية ال سيما في  -1

 الدراسات العربية الحديثة.

دام األشكال التسويقية الحديثة للترويج لوسيلة تقليدية تتمثل في أهمية رصد استخ -2

 الكتاب المطبوع الذي يعد أقدم وسائل االتصال.

يمكن أن تساهم في استكمال وإثراء الدراسات اإلعالمية للصناعات الثقافية  -3

 واإلبداعية التي تعد أحد المجاالت المهمة والمؤثرة.

داد القائمين باالتصال والتسويق اإللكتروني في دور إمبالنسبة لألهمية العملية:     

النشر المصرية والصناعات اإلبداعية  باألساليب الفعالة لتطبيق آليات التسويق 

 اإللكتروني وأساليبه وتوظيف أدواته وزيادة فعاليتها. 

 اإلطار النظري للدراسة:

 صناعة النشر:

 Cultural and Creative Industriesأصبحت الصناعات الثقافية واإلبداعيةة     

(CCIs اآلن مسألة راسخة تهم الممارسة السياسية والمؤسسات األكاديمية،  كمةا تعةد )

أحد المجاالت ذات األولوية لالستراتيجية الصناعية والتنمويةة، إلةى جانةب دورهةا فةي 

تم تقيمهةا ، وتُعةرف بأنهةا إنتةال السةلع والخةدمات التةي ية2التنوير والتماسك االجتمةاعي

ةا مةن التأويةل  وفقاا لمعناها وما تحمله مةن قيمةة دالليةة للمسةتهلك، ويعةد اسةتهالكها نوعا
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لقيمتها، ويتم شراؤها ألسباب تختلف عن األسباب النفعية البحتةة للصةناعات األخةرى، 

مثل األسةباب الجماليةة أو السةيميائية أو الحسةية أو التجريبيةة، وتشةمل األزيةاء وألعةاب 

ةةا متنامياةةا فةةي المجةةال الفيةةديو  واألفةةالم والموسةةيقى وفنةةون األداء والنشةةر، وتمثةةل قطاعا

االقتصادي من حيث العمالة وكذلك اإلنتال، وحتى الصناعات النفعيةة أصةبحت تسةعى 

إلضافة جانب ثقافي لمنتجاتها وخدماتها بمةا يمةدها بسةمات تمنحهةا ميةزة تنافسةية لةدى 

 .3المستهلك تتعدى المنفعة المباشرة 

وترتبط الصناعات الثقافية بشكل عام بالمناطق الحضرية ال سيما المدن الكبةرى لمةا    

تتيحه من سوق عمةل يةرتبط بعناصةر اإلنتةال والمبةدعين الةذين يفضةلون التمركةز فةي 

المةةدن بمةةا تتضةةمنه مةةن تبةةادل األفكةةار واالتصةةاالت، والتواصةةل االجتمةةاعي، وتبةةادل 

ةا لوجةه، كمةا أن اسةتهالك المنةتج الثقةافي األخبار والمعلومات المتعلقةة بالصة ناعة وجها

 .4يكون أكبر في المدن من أي مكان أخر

والعالقة بين الصناعات اإلبداعية واإلعالم هى عالقة وثيقة إذ يشتركان في كونهمةا    

صةةناعات تأخةةذ اإلبةةداع واإلنتةةال واالبتكةةار كأسةةاس، والمحتةةوى الثقةةافي واإلنجةةازات 

سةةية، وتعةةد ممارسةةة أو اسةةتهالك حقةةوق الملكيةةة الفكريةةة ميةةزة اإلبداعيةةة كقيمةةة أسا

للمعاملةةة، وتةةةوفر الخبةةرات الثقافيةةةة للمجتمةةع، وتؤكةةةد تلةةك الصةةةناعات علةةى تطةةةوير 

واستخدام موارد وسائل اإلعةالم وطةرم منتجةات وأسةواق وفةرد جديةدة وفقاةا لةوعي 

 .5الفكر والحياه وسائل اإلعالم الحديثة بدورها التنويري في تقديم أنماط جديدة في

ويمكن لصةناعة النشةر بوصةفها صةناعة إبداعيةة أن تعبةر عةن طبيعةة المجتمةع ومةا    

ينطوي عليه من تعددية واتجاهات مختلفةة وفقاةا لحجةم االسةتثمارات فةي تلةك الصةناعة 

وعدد المؤسسات التي تعمل بها وعدد اللغات التي ينشر بها؛ فصةناعة النشةر فةي الهنةد 

لغةةة رسةةمية وفةةي نفةةس  22ألةةف كتةةاب سةةنوياا ب 90ر نشةةر تطبةةع تضةةم تسةةع آالف دا

مليةار دوالر سةنوياا وهةو مةا  6.7الوقت تعد أكبر سوق للكتاب باللغة اإلنجليزيةة بمبلة  

 .6يعكس حجم التعقيد والتنوع في صناعة النشر في ذلك البلد

ا الناشةر وتمر عملية النشر بعدة مراحل تتداخل فيها العديد من األطةراف مةن أبرزهة   

ةةا للجةةودة؛ إذ يشةةير للقةةارص إلةةى أن الةةنا قةةد خضةةع لعمليةةة اختيةةار  الةةذي يعةةد مقياسا

صارمة وعملية تحريرية شاملة من خالل ما يقدمونةه  لمةؤلفين محةددين مةن تطةورات 

تسمح لهم بإجراء العملية اإلبداعية واالتصال المنتظم مع محرر يدعمهم ثةم مةن خةالل 

لنشر االحترافي؛ كما تعتبر لجنةة القةراءة ذات أهميةة كبيةرة حملة تسويقية متكاملة في ا

مةن خةةالل دورهةةا فةةي تطةوير الخةةط التحريةةري لةةدار النشةر ودعةةم معةةايير النشةةر، وقةةد 

ساعدت التكنولوجيا على ظهور نماذل اقتصادية جديدة فةي صةناعة النشةر منهةا النشةر 

عيةةةة مةةةن النشةةةر ال إال أن معظةةةم المةةةؤلفين  فةةةى هةةةذه النو Self-Publishingالةةةذاتي 

يسةةتطيعون تةةوفير محةةرر أو قةةراءة حقيقيةةة لتقيةةيم المحتةةوى ويعتمةةدون علةةى العائلةةة 

واألصدقاء وهو ما ال يكفي لتحويل األعمال إلى منشور متماسك الجودة  لذا فةالنموذل 

االقتصةةادي وراء غالبيةةة الكتةةب المنشةةورة ذاتياةةا  خاصةةة الكتةةب اإللكترونيةةة  يعنةةي أن 
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ستعداداا لتحمل المخاطر وبهذه الطريقة  يقةوم النشةر الةذاتي بتغييةر قنةوات القراء أكثر ا

ا أساسةياا  التسويق والتوزيع وكذلك توقعةات القةراء، ويعةد مفهةوم توقعةات القةارص جةزءا

من توزيع الكتب لذا يختار العديد من المؤلفين وحتى بعض الناشةرين نمةاذل اقتصةادية 

خاصةةةة بالنسةةةبة  POD publishingو أ Print-On-Demandأكثةةةر أماناةةةا مثةةةل 

للنصةةود ذات النسةةم المطبوعةةة القصةةيرة للحصةةول علةةى سةةعر ثابةةت ويةةوفر ناشةةرو 

POD  خةةدمات مختلفةةة بمةةا فةةي ذلةةك التةةدقيق اللغةةوي والتنسةةيق والطباعةةة إضةةافة إلةةى

فهرسة وتوزيع األعمال من خالل قنوات البيع والتوزيع المختلفة ووفقاا لنمةوذل العمةل 

 .7ن تحرير الكتب وتسويقها مقابل ألف يورو أي ربع تكلفة الكتاب التقليديالجديد يمك

وإذا كان الكتاب على مفترق طرق بسبب اضطراب الوسائل اإللكترونيةة الجديةدة       

فةةإن ذلةةةك يشةةكل تحةةةدياا لنمةةاذل األعمةةةال الحاليةةة فةةةي صةةناعة نشةةةر الكتةةب وتشةةةجيع 

وخدماتها وكفاءاتها الرئيسية ومةن ثةم  المنظمات على إعادة النظر في كل من منتجاتها

ظهةةةرت منتجةةةات جديةةةدة مرتبطةةةة بسةةةوق الكتةةةب الرقميةةةة منهةةةا تجزئةةةة المحتةةةوى 

fragmented content والةدفع مقابةل المحتةوى والمحتةوى عنةد الطلةب ، ونمةوذل  ،

، وقةد 8االشتراكات والعضوية، والتمويل الجماعي والمبيعةات المباشةرة والنشةر الةذاتي

وغيرها من التقنيات كبديل لطباعةة األوفسةت وزاد عةدد الناشةرين  POD نمت  نماذل

بهةةةذه التقنيةةةات بسةةةبب جةةةودة طةةةرق اإلنتةةةال التةةةي تتيحهةةةا وتخفيضةةةها لتكلفةةةة الةةةدخول 

للطابعةةات؛ إذ تسةةتبدل هةةذه التقنيةةات نمةةوذل العمةةل مةةن الطباعةةة التقليديةةة أوالا ثةةم البيةةع 

استخدمت هذه الطريفة بشكل نشط في النشةر الحقاا إلى طباعة أولية مطلوبة للبيع, وقد 

 .9األكاديمي والمهني 

ويشير النشر اإللكتروني الرقمي إلى طريقة جديدة للنشةر حيةث يةتم إنشةاء المحتةوى    

وتحريةره وإنتاجةةه باسةتخدام التكنولوجيةةا الرقميةةة، ويمكةن تصةةنيف النشةر الرقمةةي إلةةى 

نشةةر الوسةةائط المتعةةددة عبةةر التكنولوجيةةا الرقميةةة، أو إعةةادة النشةةر التقليةةدي باسةةتخدام 

مبيعةةات الكتةةب المطبوعةةة وتناضةةل المكتبةةات لمواصةةلة ، وتةةنخفض 10التقنيةةة الرقميةةة

العمل ويشعر الناشرون والمؤلفون بالقلق مةن أن أسةعار الكتةب اإللكترونيةة األرخةا 

ستهدد مصدر دخلهم التقليدي، وقد أصةبح هةذا اإلحبةاط حقيقةة واقعةة عنةدما قةام متجةر 

شةةركة  ، وقبةةل ذلةةك  قامةةت 2011بةةإعالن إفالسةةه عةةام  Borders الكتةةب الةةدولي

Reader’s Digest Association   ناشةةر مجلةةة ،Reader’s Digest  التةةي  

بسةةةبب  2009مليةةةون قةةةارص بةةةإعالن إفالسةةةها فةةةي  130مةةةع  1922تعمةةةل منةةةذ عةةةام 

 .11االنخفاض في عدد مبيعات المجلة المطبوعة

وخالل التسعينات بدأت العديد من الشركات بيع الكتب علةى أقةراد مدمجةة ولكةن     

ا ألن محركات األقراد المدمجة لم تكن شائعة جداا فةي ذلةك نجاحها  كان محدوداا نظرا

أصبح ستيفن كين  أول كاتب مهم إلطالق رواية حصرية فةي  2000الوقت، وفي عام 

شةةكل إلكترونةةي وسةةجل هةةذا الكتةةاب اإللكترونةةي مئةةات اآلالف مةةن التحمةةيالت عبةةر 

Amazon  وBarnes & Noble ة للكتةب اإللكترونيةة فةي ثم جةاءت الطفةرة الحقيقية

وسوني أجهزة خاصة مصممة لقراءة هةذا النةوع  Amazonعندما أطلقت  2007عام 
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مةةن المحتةةوى اسةةتخدمت شاشةةة خاصةةة مةةع تقنيةةة الحبةةر اإللكترونةةي ال تةةتم إضةةاءتُها 

نموذجية وبالتالي تضةع ضةغطاا أقةل علةى العينةين، وتسةتخدم طاقةة أقةل  LCDكشاشة 

لشمس الساطع. وانضمت العديةد مةن الشةركات األخةرى مثةل وقابلة للقراءة في ضوء ا

Barnes & Noble  أوKobo  إلةةى السةوق حيةةث قةدمت عةةدداا متزايةداا مةةن عنةةاوين

الكتةةب اإللكترونيةةة وأجهةةزة القةةراءة وبعةةد أربةةع سةةنوات مةةن إطةةالق شةةركة أمةةازون 

واليةةات كتاباةةا إلكترونياةةا فةةي ال 105أعلنةةت أنهةةا كانةةت تبيةةع  Kindleلجهازهةةا الرائةةد 

 Kindleكتةةاب مطبةةوع، وتتةةيح النسةةخة الجديةةدة مةةن جهةةاز  100المتحةةدة مقابةةل كةةل 

تخزين اآلالف من العناوين وميزة شاشات اللمةس، واالتصةال مةع شةبكات االجتماعيةة 

لمشاركة آراء القراء في الكتاب أو مشاركة اقتباسات مفضلة منةه وقةد أدى االنخفةاض 

رص إلةى انخفةاض تكةاليف إنتةال الكتةب اإللكترونيةة في عدد الوسطاء بين المؤلف والقا

، كمةةا اتةةام بعةةض األعمةةال ٪70 - ٪40وبالتةةالي انخفةةاض فةةي اسةةعار الكتةةب  بنسةةبة 

 .12األدبية الكالسيكية بشكل مجاني

وأعقبةه نمةو مطةرد فةي الهواتةف  2007وطرحت شركة آبةل أول هةاتف ذكةي عةام     

مليةةار شةةخا يملكةةون هاتفاةةا ذكياةةا  2.5كةةان نحةةو   2016الذكيةةة وبحلةةول نهايةةة عةةام 

ةا لقةراءة الكتةاب اإللكترونةى، وتطةور هةاتف آبةل  ممةا  iPadإلةى  iPhoneمناسباا تماما

أدى إلى مجموعة من أجهزة الكمبيةوتر اللوحيةة األخةرى  بشاشةاتها الكبيةرة ذات الدقةة 

 .13العالية التي سهلت من قراءة الكتب اإللكترونية

ة مةةن اإلعالنةةات التليفزيونيةةة الذكيةةة للتةةرويج  للمتجةةر وقةةد قامةةت أمةةازون بسلسةةل    

اإللكترونةةي للكتةةب وجهةةاز كنةةدل وبةةدالا مةةن القةةول بةةإن الكتةةب اإللكترونيةةة أفضةةل مةةن 

الكتةةب المطبوعةةة ركةةزت اإلعالنةةات علةةى أن جهةةاز كنةةدل يجعةةل القةةارص ال يبةةدو مةةن 

لمسةةةتهدف طةةراز قةةديم وذلةةك بةةةالتركيز علةةى المةةرأة التةةي أظهةةةرت الدراسةةات أنهةةا ا

الةةةديموجرافي األول للكتةةةب كمةةةا يالقةةةي الجهةةةاز شةةةعبية كبيةةةرة لةةةدى هةةةواة الروايةةةات 

الرومانسية والقراء من كبار السن لتفضيلهم لخاصية تغيير حجم الةنا، وعلةى الةرغم 

من ذلك ظلت مخاوف الناشرين والمةؤلفين مةن التعةرض للقرصةنة أو اعطةاء أمةازون 

بوع وصناعة النشةر مثلمةا حةدث مةع  آبةل  و أي امكانيات السيطرة على الكتاب المط

تيونز  في صناعة الموسةيقا إضةافة إلةى الخةوف مةن التعجيةل بنهايةة الكتةاب المطبةوع 

حائالا دون انتشةار الكتةاب اإللكترونةي، ثةم بةدأ الناشةرون والمؤلفةون فةي النظةر بجديةة 

 .14للكتاب اإللكتروني بعد إغالق عدد من سالسل المكتبات الشهيرة

 سويق اإللكتروني في صناعة النشر:الت

يعد التسويق اإللكتروني من أهةم وسةائل تسةويق الكتةاب فةي الوقةت الحاضةر، حيةث    

تطور التسويق اإللكترونةي للكتةاب المطبةوع ورقيأةا أو إلكترونيأةا فةي السةنوات الخمةس 

اإللكترونةي الماضية نتيجة للثورة التكنولوجية والمعلوماتية وأصبح العائد من التسويق 

في بعض األحيان أفضل بكثير من التسويق التقليدي للكتةاب، ألنةه يركةز علةى العالقةة 

 15المباشرة بين المنتج والمستهلك.
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يستطيع الناشرون من خالل مواقعهم على اإلنترنت وحسةاباتهم علةى وسةائل التواصةل    

ذات المنفعةةة  االجتمةةاعي االنخةةراط مةةع جمهةةور القةةراء بتبةةادل الحةةوارات والمناقشةةات

المتبادلة التي تتعدى زيادة المبيعات إلى تغيير العالقة بةين الناشةرين والقةراء بهةدف بنةاء 

الثقةةة وتوجيةةه الرسةةائل لجمهةةور بعينةةه بمةةا يسةةمح ببنةةاء العالمةةة التجاريةةة لةةدور النشةةر 

وتةةوفير المعلومةةات عةةن اإلصةةدارات والمةةؤلفين، يتمثةةل الهةةدف األساسةةي للتسةةويق عبةةر 

تواصل االجتماعي في الدخول في مناقشةات واسةتخدامها لتحقيةق منفعةة تجاريةة وسائل ال

فالتسةةويق الشةةفهي حةةول اإلصةةدارات  يشةةجع علةةى شةةراء الكتةةب، وسةةعت األبحةةاث إلةةى 

التعرف على األسباب التي تةدفع القةراء للةدخول فةي تلةك النقاشةات المتتاليةة والتةي تكةون 

إلنها تركز على جمهور مهتم وفةي بيئةة تفاعليةة  أكثر إقناعا من أساليب التسويق التقليدية

مناسبة عبر التوجه إلى فئةة محةددة مةن أفةراد الجمهةور فةي سةياق يةدعم عامةل االنخةراط 

فةةي عمليةةة االتصةةال التسةةويقية، وهةةى عمليةةة قابلةةة للتطبيةةق علةةى التسةةويق عبةةر وسةةائل 

هةا وسةائل التواصةل التواصل االجتماعي في صناعة النشر فبالنظر إلى العالقة التةي تتيح

 Word Of)االجتماعي بين دور النشر وقرائهةا هنةاك فرصةة لنشةر التسةويق الشةفوي 

Mouth)  وتحديد األفراد الرئيسين الذين قد يساعدون في التةرويج لعنةاوين اإلصةدارات

على اإلنترنت من خالل السمام للقراء المهتمين بةأن يشةعروا بةاالنخراط والمشةاركة فةي 

 .16عملية نشر العنوان ومن ثم ينشروا حماسهم للمستخدمين اآلخرين

إللكترونةةي ال سةةةيما عبةةةر وسةةةائل وإضةةافة إلةةةى التسةةةويق الشةةفهي يتةةةيح التسةةةويق ا       

الةذي تشةير   Hashtagالهاشتتا  التواصل االجتمةاعي العديةد مةن اآلليةات مةن أبرزهةا 

الدراسةات إلةى فعاليتةه فةي تكةوين مجموعةات مشةتركة بةين المنتجةين والمسةتخدمين عبةر 

منصةةات التواصةةل االجتمةةاعي تتسةةم بالوديةةة والةةروم الجماعيةةة بمةةا يُمكةةن المسةةوقين مةةن 

تحقيق أهدافهم التجارية بطريقة ضمنية غير ملموسةة بشةكل مباشةر مةن العمةالء، كمةا أن 

 17الجمهور ألي حدث أو منتج تم تسويقه في مدى زمنى سابق. الهاشتال يُسهل تتبع

كما أن التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي وما تتيحةه مةن تأسةيس مجتمعةات     

يعةزز ثقةة العمةالء ووالئهةم   Brand-based communitiesإلكترونية للمؤسسةة 

ا  للعالمةةة التجاريةةة بطةةرق غيةةر مسةةبوقة، وأصةةبح عةةدد التعليقةةات واألعجةة اب مؤشةةرا

ةا ثابتاةا للمشةاركة التنظيميةة وبنةاء العالقةات مةع  يعكس شعبية العالمةة التجاريةة ومقياسا

العمالء، وقد ركزت األبحاث فةي المراحةل األولةى مةن دراسةة هةذه المجموعةات علةى 

دور المؤسسةةة فةةي تقةةديم صةةورتها للعمةةالء والتةةأثير علةةيهم إال أنهةةا توصةةلت إلةةى أن 

معةات يتبةادلون عالقةات التةأثير والتةأثر مةع المؤسسةة فةي تقةديم العمةالء فةي تلةك المجت

ةةا للتةةداول مةةن  هويةةة المؤسسةةة عبةةر عمليةةة متعةةددة األطةةراف وديناميكيةةة مفتوحةةة دائما

 . 18خارل المؤسسة وداخلها

ويتعدى استخدام آليات التسويق اإللكترونةي للكتةاب عمليةة زيةادة المبيعةات التقليديةة؛ إذ   

القةةراء فةةي عمليةةة النشةةر ذاتهةةا  Crowdsourcingينطةةوي علةةى دمةةج ودعةةم جمهةةور 

فيمكن للمؤلفين استخدامه كمنتدى مفتوم لالستعانة بةالقراء فةي اختيةار األعمةال التةي يةتم 

ا يستخدم الناشةرون هةذه المنصةات لتمكةين القةراء والمةؤلفين؛ نشرها واختبار السوق، كم
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فيستخدام هذا النمةوذل التجةاري الجديةد فةي إيجةاد تجةارب قةراءة قيّمةة مةن خةالل تشةجيع 

مةن خةالل  Swoon Readsالقراء على اختيار أفضل محتوى. فعلى سبيل المثةال، يقةدم 

ه مةةن القةةراء بالتصةةويت منصةةته عةةدداا مةةن المةةؤلفين غيةةر المنشةةورين ويسةةمح لمجموعتةة

لبنةةاء قاعةةدة جماهيريةةة وتطةةوير مهنةةتهم.  Storybirdلصةةالحهم، وقةةد اسةةتخدم المؤلفةةون 

كما يمكةن للمةؤلفين دعةم كتةبهم مةن خةالل منصةات التواصةل االجتمةاعي لتةوفير التمويةل 

الةةةالزم لنشةةةرها وقةةةد تطةةةور هةةةذا األسةةةلوب مةةةن الشةةةركات التةةةي تقةةةدم منصةةةة للمةةةؤلفين 

ون فةةي كتةةب األطفةةال إلةةى الجهةةود الهادفةةة إلةةى تمويةةل وشةةراء حقةةوق والرسةةامين للتعةةا

الكتب ذات العناوين المتاحة رقمياةا ممةا سيشةجع القةراء علةى االنخةراط فةي عمليةة النشةر 

 . 19ذاتها ويُكون جبهة من الداعمين لإلصدارات ومن ثم زيادة المبيعات

لتسةويق اإللكترونةي وتشةير وهناك العديد من العوامل التي تشارك في قياس فعاليةة ا   

أن الشركات التي يمكنها وضع وتنفيذ اسةتراتيجيات التسةويق اإللكترونةي الخاصةة بهةا 

لتلبيةةة احتياجةةات عمالئهةةا لةةديها ميةةزة تنافسةةية علةةى الشةةركات التةةي تواصةةل اسةةتخدام 

أسةةاليب التسةةويق التقليديةةة فقةةط، ولتحديةةد نتةةائج التسةةويق اإللكترونةةي يجةةب أن تضةةع 

أهةدافاا محةددة وقابلةة للقيةاس تتوافةق مةع أهةدافها االقتصةادية وتةوفر خريطةة الشركات 

طريق لالستثمارات المستقبلية، وعلى الرغم من عدم وجود معايير مقبولة علةى نطةاق 

واسةع لقيةةاس فعاليةةة التسةويق اإللكترونةةي فةةإن المقةاييس مثةةل نسةةب النقةر إلةةى الظهةةور 

ةةةا للبيانةةةات ذات الصةةةلة بعائةةةد ومعةةةدالت التحويةةةل وتكةةةرار العمةةةالء تةةةوفر ر ؤى وفهما

 .20التسويق اإللكتروني على االستثمار

 الدراسات السابقة:  

: األول يتم عرض الدراسةات السةابقة لموضةوع البحةث مةن خةالل محةورين، يتنةاول   

: الدراسةات التةي تتنةاول التسةويق الثانيالدراسات التي تتناول صناعة النشر، ويتناول 

 للصناعات الثقافية واإلبداعية.اإللكتروني 

 أوالً: الدراسات التي تتناول الصناعات الثقافية وصناعة النشر:

اهتمت العديد من الدراسات بالجوانب المختلفةة التةي تتةدخل فةي الصةناعات الثقافيةة     

علةى  البيئتة التكنولوييتة ونمتوا  العمت وتؤثر فيها، فتعلقت بعةض الدراسةات بتةأثير 

 Peter Campbell et  (21قافية ال سيما صناعة النشر؛ فتقةدم دراسةةالصناعات الث

al,2019)   ةةا بمفهةةوم الصةةناعات الثقافيةةة واإلبداعيةةة بةةالتركيز علةةى النقديةةة ارتباطا

األساس المنطقي لتجميةع المهةن والصةناعات تحةت هةذا التصةنيف ال سةيما فيمةا يتعلةق 

واستكشةةةاف أنمةةةاط فةةةي  بةةةإدرال أجةةةزاء محةةةددة مةةةن قطةةةاع تكنولوجيةةةا المعلومةةةات،

االستهالك الثقافي داخل مهن الصناعات اإلبداعية والثقافية توضةح أن بعةض العةاملين 

في تلك الصناعات يتمتعةون باسةتهالك ثقةافي مرتفةع بشةكل مميةز بينمةا يظهةر الةبعض 

األخر استهالكاا أقل من المتوقع، وخلُصةت الدراسةة التةي اعتمةدت علةى تحليةل بيانةات 

حكومةة اإلنجليزيةة سةنوياا عةن طريةق االستقصةاء بالمقابلةة مةع العةاملين مسح تجريه ال

بالقطاعةةات المختلفةةة ومنهةةا الصةةناعات اإلبداعيةةة  إلةةى ضةةرورة التركيةةز علةةى دور 
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السياسةةةات الحكوميةةةة فةةةي تماسةةةك قطةةةاع الصةةةناعات اإلبداعيةةةة. وأُجريةةةت دراسةةةة 

(Rozilah Katan,Siti Ezaleila Mustafa&Hamedi M. 

)2218Adnan,20  لتحديةةد مةةدى جاهزيةةة دور النشةةر فةةي ماليزيةةا للنشةةر اإللكترونةةي

، مةن خةالل اسةتبيان تةم توزيعةه الجاهزيتة للنشتر اإللكترونتياستناداا إلةى نمةوذل تقيةيم 

مةةن دور النشةةةر األعضةةاء فةةةي االتحةةاد المةةةاليزي لةةدور النشةةةر إلةةى جانةةةب  90علةةى 

النتةةائج إلةةى أنةةه علةةى الةةرغم مةةن أن المقةةابالت المتعمقةةة لةةدعم النتةةائج كيفياةةا. وخلُصةةت 

الناشرين في ماليزيا مستعدون مةن حيةث البنيةة التحتيةة والمةوارد البشةرية إال أن نسةبة 

صغيرة  فقةط مةنهم علةى اسةتعداد لممارسةة النشةر اإللكترونةي عةن طريةق نشةر كتةاب 

أن  إلكتروني واحد على األقل، في حين أن الغالبية تتخذ أسلوب االنتظار والترقب قبةل

تبدأ في إصةدار الكتةب اإللكترونيةة وأظهةرت المقةابالت التةي أجريةت مةع شةركتين أن 

االستعداد يعتمد على قرار اإلدارة العليا للشركة باإلضافة إلى تأثير العوامل الخارجيةة 

مثةةل الطلةةب فةةي السةةوق، والضةةغط التكنولةةوجي، والمنافسةةة، وعةةادات المسةةتهلكين، 

ج اإلدارة العليةا لتشةغيل النشةر اإللكترونةي، ومةن خةالل والسياسات الحكومية على نتائ

هذه النتائج فإن الحكومة ودور النشر قد تكون قادرة علةى تصةميم اسةتراتيجية لتحسةين 

 Yingممارسةةةات النشةةةر اإللكترونيةةةة فةةةي ماليزيةةةا، كمةةةا تقةةةدم الورقةةةة البحثيةةةة ل

Peng,2016))23 صةين تغيةر نظرة عامة على صناعة نشر الكتاب اإللكترونةي فةي ال

بهةةا فةةي ظةةل اسةةتمرار صةةناعة النشةةر التقليديةةة وفةةي نفةةس الوقةةت زيةةادة  نمتتوا  العمتت 

شةةعبية التكنولوجيةةا الرقميةةة وتسةةعى الورقةةة إلةةى التعةةرف علةةى االتجاهةةات الحديثةةة 

والنمةةاذل التجاريةةة للنشةةر الرقمةةي فةةي الصةةين، وتقيةةيم فعاليةةة وكفةةاءة نمةةاذل األعمةةال 

-السةلوك -ة متعددة وتُظهر النتائج أن  نمةوذل التكةوينالتجارية من خالل دراسات حال

( الةةذي يقتةةرم أن يكةةون المحتةةوى باإلضةةافة إلةةى التطبيقةةات والمحتةةوى SCPاألداء  

واألجهةةةزة  بمثابةةةة نمةةةاذل األعمةةةال األساسةةةية لمنتجةةةي ومةةةوزعي المحتةةةوى الرقمةةةي 

 لصناعة النشر في الصين.

بتلةةةك الصةةةناعات  والقتتتول العاملتتتةدور المكتتتا  كمةةةا تناولةةةت عةةةدد مةةةن الدراسةةةات     

علةى  (Kate Oakley et al,2017)24 وعالقتهةا بالبيئةة المحيطةة؛ فركةزت دراسةة 

الدرجةةة التةةي يعةةزز بهةةا عةةدم المسةةةاواة المكانيةةة األشةةكال األخةةرى مةةن عةةدم المسةةةاواة 

ا  االجتماعيةة فةي أسةواق العمةل الثقافيةة وذلةك بةالتركيز علةى مدينةة لنةدن التةي تعةد مركةةزا

معترفاةةةا بةةةه للصةةةناعات اإلبداعيةةةة والثقافيةةةة وبمسةةةح بيانةةةات القةةةوى العاملةةةة بالصةةةناعت 

تكشةف  2015إلةى  2013جتماعية بالمملكةة المتحةدة فةي الفتةرة مةن الثقافية وتركيبتها اال

الدراسةةةة أن التركيبةةةة االجتماعيةةةة للعةةةاملين فةةةي الصةةةناعات الثقافيةةةة فةةةي انجلتةةةرا تعةةةزز 

التباينةةات الطبقيةةة االجتماعيةةة بةةدالا مةةن أن تكةةون محركاةةا للتنقةةل االجتمةةاعي، كمةةا تناولةةت 

التمتتايز   )25r ,2015)David Hesmondhalgh & Sarah Bakeدراسةةة  

حسب الجنس من خةالل مالحظةة الوجةود الكبيةر للنسةاء  الوظيفي في الصناعات الثقافية

فةةي مجةةال التسةةويق والعالقةةات العامةةة والتنسةةيق بةةين عناصةةر اإلنتةةال فةةي مقابةةل هيمنةةة 

الرجةةةال علةةةى األدوار اإلبداعيةةةة والفنيةةةة األكثةةةر شةةةهرة؛ ومةةةن ثةةةم سةةةعت الدراسةةةة إلةةةى 

ناميةةات النةةوع االجتمةةاعي التةةي تحةةرك أنمةةاط الفصةةل فةةي العمةةل فةةي التعةةرف علةةى  دي
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الصةناعات الثقافيةةة وفقاةا للجةةنس وذلةةك باالعتمةاد علةةى المقةةابالت المتعمقةة التةةي أظهةةرت 

أن الصور النمطية أو الخطابات السائدة المتعلقة بالسمات المميةزة للنسةاء والرجةال تةؤثر 

أة فةي المجةال المهنةي فتتركةز أدوارهةا فةي تقةديم على األدوار المهنية التي تقةوم بهةا المةر

الرعاية والدعم والتنسيق واالتصاالت والتنظةيم بينمةا تتركةز أدوار الرجةال فةي الجوانةب 

ا أكبةر مةن الحريةة والمرونةة، وركةزت   اإلبداعيةة األقةل التزامةا بالقواعةد والتةي تتةيح قةدرا

علةى التوجةه   .Bjørn von Rimscha&Sarah Putzig,2013) (M 26دراسةة

الشةةعبي أو التجةةاري فةةي صةةناعة النشةةر وذلةةك مةةن خةةالل تحليةةل السةةوق ومسةةح ميةةداني 

إلكترونةي شةمل المةؤلفين والناشةرين وبةائعي الكتةةب فةي ألمانيةا وسويسةرا  للتعةرف علةةى  

كأحةد الصةناعات التقافيةة وكشةفت  تأثير إدخال التكنولوييا الرقمية علت  صتناعة النشتر

لوسةائط الرقميةة بزيةادة التوجةه نحةو السةوق بةين الناشةرين وبةائعي النتائج عالقة إدخةال ا

الكتب على الرغم مةن أن هةذا التوجةه ال يمكةن إرجاعةه فقةط إلةى إدخةال األنمةاط الرقميةة 

في صناعة، كما تشير النتائج إلى أن هةذا التوجةه التجةاري يةؤثر علةى الجوانةب المختلفةة 

ا من المؤلف واهتمامه با لمحتوى فةي مقابةل مةا يريةده السةوق واختيةار لصناعة النشر بدءا

الناشةةرين لألعمةةال ونمةةط النشةةر والتسةةعير وأسةةاليب وقنةةوات العةةرض، وهةةو مةةا ركةةزت 

 Andrei Maxim and Alexandru Maxim,2012)27(عليةه أيضةةا دراسةةة 

فةي التطةور الحةالي والمسةتقبلي التجارة اإللكترونيتة التي تبحث دور الكتب اإللكترونية و

لكتةةب، مةةن خةةالل التركيةةز علةةى أصةةحاب المصةةلحة المتمثلةةين فةةي المةةؤلفين لصةةناعة ا

والناشةةرين والمةةوزعين والقةةراء، حيةةث يةةدرس تطةةورات صةةناعة النشةةر فةةي الواليةةات 

المتحدة والعديد من األسواق األوروبية للوصول إلةى فرضةيات تتعلةق بةاألدوار المتغيةرة 

مسةتوى الثةاني والمجموعةات البؤريةة، لمختلف الجهات الفاعلة عبر تحليل البيانات من ال

مةةن خةةالل التعةةرف علةةى آراء القةةراء فةةي الكتةةب اإللكترونيةةة وأجهةةزة القةةراءة الجديةةدة 

وتحديةةد نةةوع الكتةةب األكثةةر مالئمةةةا للتنسةةيق اإللكترونةةي أو المطبةةوع وتحديةةد التهديةةدات 

لتسةعير والفرد التي يجلبها الشكل الرقمةي للمةؤلفين والناشةرين والمةوزعين مةن حيةث ا

والتوزيةةع والتةةرويج، وأظهةةرت النتةةائج أن دور النشةةر تتةةأثر بتفضةةيالت عمالئهةةا علةةى 

نحةةو متزايةةد للتسةةوق عبةةر اإلنترنةةت لكةةل مةةن الكتةةب العاديةةة واإللكترونيةةة، كمةةا يظهةةر 

تغيير عالقة الناشر بالمؤلف؛ حيث يتمكن المؤلفةون اآلن مةن نشةر أعمةالهم مباشةرة عبةر 

ضةةح النتةةائج أن الكتةةب المطبوعةةة ستسةةتمر إال أن الناشةةرين مواقةةع المةةوزعين، كمةةا تو

والمكتبةةات بحاجةةة إلةةى التحقةةق مةةن التفضةةيالت المتغيةةرة للسةةوق المسةةتهدفة ومراجعةةة 

 طريقة إنتال وتقديم المحتوى لعمالئهم.

ضمن أهدافها إلى التعرف  28(2009)شيماء فاروق محمود شعال ،كما سعت دراسة 

بةةالمجلس األعلةةى للثقافةةة فةةي مصةةر مةةن حيةةث منافةةذ  وسياستتة التستتويقعلةةى عمليةةة 

التسةةويق وقنواتةةه، وطةةرق البيةةع ونظمةةه، والخصةةم المتةةام علةةى إصةةدارات المجلةةس، 

وحتى بدايةة  1956وذلك في دراسة تناولت أنشطة وإصدارات المجلس منذ نشأته عام 

واعتمةةدت علةةى تحليةةل المضةةمون والمقةةابالت الشخصةةية والمالحظةةة فةةي  2007عةةام 

البيانةةات، وتوصةةلت إلةةى عةةدم وجةةود إدارة مسةةتقلة تقةةوم بالتسةةويق فةةي المجلةةس  جمةةع

وليس له سياسة إعالنية واضةحة ومحةددة وال ميزانيةة للتسةويق وبالتةالي ال يةتم توزيةع 
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إصةةداراته بالصةةورة المالئمةةة، وكشةةف تحليةةل المضةةمون سةةعي المجلةةس مةةن خةةالل 

واألنشطة التي يؤديها دون التقيةد بكتةب األساليب التسويقية المختلفة إلى الترويج لنفسه 

معينةةة واسةةتخدامه اإلعةةالن الصةةحفي للتةةرويج لةةبعض اإلصةةدارات ثةةم توقةةف الرتفةةاع 

أسعار اإلعالن، واستخدامه لقوائم اإلصدارت بوصفها وسيلة دعائية مهمة ورخيصةة، 

إلةةى جانةةب الملصةةقات والنسةةم المجانيةةة والخصةةومات لتنشةةيط المبيعةةات إضةةافة إلةةى 

ليات مثل اللقاءات والندوات واالشتراك في المعارض، كمةا يقةوم المجلةس بتفعيةل الفاع

 موقعه اإللكتروني واإلعالن على اإلنترنت.

 ثانيًا:الدراسات التي تتناول التسويق اإللكتروني.

تنوعت الدراسات التي تناولت التسةويق اإللكترونةي وسةعت إلةى رصةد وتحليةل دوره     

لتسويقية والترويجيةة للمؤسسةات والمشةروعات وتشةكيل هويتهةا في في تحقيق األهداف ا

 Dipak U. Tatpuje& Avinashوعالمتهةةةا التجاريةةةة ؛ فسةةةعت دراسةةةة

Ganbote,2019) )29 رصةد فعاليةة وتةأثير األدوات المختلفةة للتسةويق   إلةى التجريبيةة

العمل للمشروعات الناشةئة للشةباب فةي منطقةة سةاتارا  استدامة إيراداتاإللكتروني على 

الريفيةةة بالهنةةد مةةن خةةالل ربةةط اسةةتخدام تلةةك األدوات بارتفةةاع معةةدل البيةةع، واعتمةةدت 

الدراسةةة علةةى تصةةميم تجريبةةي مةةن مجمةةوعتين  ضةةابطة، تجريبيةةة( قةةوام كةةل مجموعةةة 

ات مةةع مبحوثاةةا وخضةةعت المجموعتةةان لتةةدريب علةةى اسةةتخدام تكنولوجيةةا المعلومةة 30

اضافة متغير التدريب على آليات التسةويق الرقمةي لةدى المجموعةة التجريبيةة، وخلُصةت 

الدراسةةةة إلةةةى أن اسةةةتخدامات أدوات التسةةةويق اإللكترونةةةي فعالةةةة فةةةي زيةةةادة مبيعةةةات 

الشةةركات الناشةةئة وضةةمان اسةةتدامة الشةةركات الناشةةئة التةةي أنشةةأها رواد أعمةةال الجيةةل 

سةةاعد تلةةك األدوات علةةى إدرال الشةةركات علةةى محةةةرك األول فةةي منطقةةة سةةاتارا؛ إذ ت

فةةةي زيةةةادة  Google AdWordsالبحةةةث، كمةةةا تفيةةةد أدوات التسةةةويق الرقمةةةي مثةةةل 

المبيعةةات وبالتةةالي ضةةمان تحقيةةق إيةةرادات مسةةتديمة مةةن خةةالل عمليةةات المحاكةةاة  فةةي 

السةةةةةوق وتطةةةةةوير منتجةةةةةات تكنولوجيةةةةةا المعلومةةةةةات والتسةةةةةويق الرقمةةةةةي والمنصةةةةةات 

ية الفعالة مع منصات التواصةل االجتمةاعي لتنشةيط التعةاون التفةاعلي عةن بعةد؛ اإللكترون

إذ ظهةةةرت فعاليةةةة جةةةذب العمةةةالء المحتملةةةين إلةةةى الشةةةركات الناشةةةئة للمشةةةاركين فةةةي 

المجموعةةة التجريبيةةة مقارنةةةا بالمبتةةدئين مةةن المشةةاركين فةةي المجموعةةة الضةةابطة، كمةةا 

مؤسسةة  20التةي ُطبقةت علةى  Veronica R. Dawson,2018))30تناولةت دراسةة 

ربحيةةةة وغيةةةر ربحيةةةة بغةةةرب الواليةةةات المتحةةةدة األمريكيةةةة اعتمةةةدت علةةةى المقةةةابالت 

مسةةةئوالا تسةةةويقياا إلكترونياةةةا بتلةةةك المؤسسةةةات إلةةةى جانةةةب مالحظةةةة  27المتعمقةةةة مةةةع 

اجتماعةةات التسةةويق وتحليةةل التفاعةةل فةةي مجتماعةةات التواصةةل االجتمةةاعي القائمةةة علةةى 

ة السةيما النصةود والمحادثةات بهةدف التعةرف علةى دور تلةك األنشةطة العالمة التجاري

وتكةوين مجتمةع مةن المنتمةين لهةا، وتوصةلت الدراسةة إلةى  تشكي  هويتة المسسستاتفي 

أن تفاعالت وسائل التواصل االجتماعي ليسةت أداة تسةويقية أخةرى ولكنهةا تمتلةك القةدرة 

 كل التنظيمي من حيث مفاهيم الهوية.التفاعلية وبالتالي التأسيسية التي تؤثر على الهي
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وركزت مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية على التسويق اإللكتروني في مجال 

الصةةناعات اإلبداعيةةة والثقافيةةة، فةةي حةةين ركةةزت مجموعةةة مةةن الدراسةةات علةةى دور 

 Lorraine) الجمهةةور كشةةريك فةةي عمليةةة التسةةويق اإللكترونةةي، ومنهةةا دراسةةة
31Paterson,2009) مجتمعتات العمتالء عبتر اإلنترنت التي سعت إلى فهم ديناميةات 

بشكل أفضل وتحديد دوافع أفراد المجتمةع للمشةاركة بشةكل متكةرر فةي هةذا النةوع مةن 

مجتمعات اإلنترنت وذلك من خالل تحليل آراء األعضةاء فةي مجتمعةات العمةالء عبةر 

عالقةةة بةةين العميةةل اإلنترنةةت التةةي ترعاهةةا الشةةركة والتةةي أسسةةها العمةةالء لوصةةف ال

والشةةةركة فةةةي المجتمعةةةات عبةةةر اإلنترنةةةت، والتعةةةرف علةةةى فوائةةةد هةةةذه المجتمعةةةات 

للشركات،  وكشفت النتائج الرئيسية للبحث أن مجتمعات العمالء عبةر اإلنترنةت مفيةدة 

لكةةل مةةن الشةةركة والعميةةل ال سةةيما فةةي مجةةال تبةةادل المعلومةةات وهةةو مةةا يمثةةل الةةدافع 

اك في تلك التجمعات إلى جانب طلب المسةاعدة، وكلمةا حةدث األساسي للعمالء لالشتر

إشباع لتلك الدوافع استمرت تلك التجمعات وضمنت تفاعةل العمةالء معهةا، واسةتهدفت 

 Siti Ezaleila Mustafa& Hamedi Mohd Adnan,201732)(دراسةة 

التعةةرف علةةى اسةةتخدامات األطةةراف الفاعلةةة فةةي صةةناعة النشةةر الماليزيةةة مةةن مةةؤلفين 

عبةر وسةائل التسةويق االجتمةاعي كةأداة   الستراتيجيات دعم ودمج الجمتاهيرشرين ونا

للتنشةةيط  جمهةةور القةةراء وإشةةراكهم فةةي عمليةةة تسةةويق اإلصةةدارات والحصةةول علةةى 

 Wattpadأفكار وابتكارات جديدة، وتوصلت الدراسة إلى أن منصات مثةل  منصةات 

لناشةرين المةةاليزيين، وقةد تةةم تتمتةةع بشةعبية بةين المةةؤلفين وا Ilham Karangkrafو 

استخدامها للحصول على تفاعل الجمهور والتواصل مع القراء، كما تستخدم في بعض 

واهتمةةةت األحيةةةان لترشةةةيح األعمةةةال التةةةي يةةةتم نشةةةرها بنةةةاءا علةةةى عةةةدد المتةةةابعين، 

الفتتروق بتتتيج مرايعتتتات بةةةالتعرف علةةةى  ) Daniel Allington,(332016دراسةةة

؛ فاعتمةةدت الدراسةةة علةةى  تشةةةكيل القتتراءالعتتامليج فتتي صتتناعة النشتتر ومرايعتتات 

مجمةوعتين  للقةراء والنقةاد( مةع اسةتخدام الرسةوم البيانيةة للشةبكات االجتماعيةة لتمثيةل 

أوجةه التشةابه بةين المراجعةات واسةتخدمت كثافةة الرسةم البيةاني كمقيةاس للتشةابه العةام 

 للقراء( والمراجعات المنشةورة فةي  Amazon Reviewsجعة من مرا 112وحللت 

الدوريات  للنقاد والمتخصصين( وكشفت الدراسة وجود مجموعةة مةن الفةروق تمثلةت 

فةةي تركيةةز النقةةاد والمتخصصةةين علةةى الجوانةةب المرتبطةةة بالسةةرد وتضةةمين الفكاهةةة 

الروائيةةة  وتضةةمينهم اقتباسةةات مةةن اإلصةةدارات بينمةةا يركةةز القةةراء علةةى الشخصةةيات

وتمثةةل تعليقةةات ومراجعةةات القةةراء  ثةةورة علةةى احتكةةار الصةةفوة مةةن الُكتةةاب والنقةةاد 

ةةةا فيهةةةا، وتُحلةةةل دراسةةةة  Jamie)لصةةةناعة النشةةةر بةةةل أصةةةبح القةةةراء شةةةريكاا رئيسا

Criswell,2014&Nick Canty)34  توظيف وسائل التواصل االجتماعي لتسويق

 Twitterاثنةةةةين مةةةةن اإلصةةةةدارات فةةةةي المملكةةةةة المتحةةةةدة بةةةةالتركيز علةةةةى منصةةةةات 

ا كةةأدوات تسةةويقية مةةن قبةةل صةةناعة النشةةر،  Facebookو باعتبارهةةا األكثةةر اسةةتخداما

آالف منشور وتصنيفها وتمةت  10وذلك باستخدام منهج دراسة الحالة بتحليل أكثر من 

إلعطةاء فهةم  Nielsen BookScanنتةائج التحليةل مةع بيانةات المبيعةات مةن  مقارنةة

لقيمة استخدام التسويق عبر وسةائل االعةالم االجتماعيةة فةي صةناعة النشةر مةع إجةراء 
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مقابالت مقننة مةع فريةق التسةويق اإللكترونةي لإلصةدارين، وتظهةر النتةائج أن وسةائل 

تسويقية بما يسةمح للناشةرين بالتواصةل التواصل االجتماعي هي األكثر فعالية كمنصة 

مع جمهور القراء وإن كانت أقل فعالية في تسةويق الكتةب الجديةدة التةي كتبهةا مؤلفةون 

ألول مةةرة دون مجتمةةع داعةةم مةةن القةةراء بينمةةا تظهةةر فعاليتهةةا كةةأداة مهمةةة فةةي خطةةة 

 )إبتتراهيم متتر،قالل،التسةةويق والتفاعةةل مةةع القةةراء حةةول األحةةداث المهمةةة، ودراسةةة  

 الناشةرين لةدى المتبعةة التسويقية التي سعت إلى التعرف على اإلستراتيجية 35(2010

 تقيتتيم مصتداقيةمةن خةةالل  مةةواقعهم اإللكترونيةةة عبةةر كتةةبهم لتسةةويق الجزائةريين

، والجوانةةب المتعلقةةة بتصةةميم الموقةةع ومصتتادر المعلومتتات المعرو تتة المعلومتتات

، ودرجة التفاعليةة المتاحةة ونياإللكتر البيع عملية والروابط التشعيبية المتاحة، ورصد

دار نشةر جزائريةة وهةو  30، من خالل تحليل مضمون الموقع اإللكترونةي لللجمهور

ا شامالا لكل دور النشر الجزائرية التي توظف آليات التسويق اإللكتروني  ما يعد حصرا

ام المواقةةع عبةةر المواقةةع، وخلُصةةت إلةةى أن دور النشةةر التجاريةةة العامةةة تُفعةةل اسةةتخد

اإللكترونيةةة فةةي التسةةويق فةةي مقابةةل غيةةاب دور النشةةر المتخصصةةة والحكوميةةة، وأن 

غالبيةةةة المواقةةةع تقةةةدم خةةةدمات البيةةةع اإللكترونةةةي ولكةةةن بةةةدون تةةةوفير خةةةدمات الةةةدفع 

اإللكترونةةي، كةةذلك تقةةدم غالبيةةة المواقةةع مصةةادر متنوعةةة للمعلومةةات كمةةا تتةةيح قةةوائم 

المواقع التةي تتةيح تصةفح اإلصةدارات أو تحميلهةا،  لإلصدارات وملخصات لها مع قلة

وغلبت السمة التسويقية على المعلومات المتاحة من خالل عةرض أسةعار اإلصةدارات 

 وطرق الحصول عليها،

وقةةد شةةملت الدراسةةات التةةي تناولةةت التسةةويق اإللكترونةةي فةةي مجةةال الصةةناعات     

ات السياحة والسينما واألزيةاء، اإلبداعية عدداا من القطاعات بخالف النشر منها صناع

التي سعت إلى رصةد وتحليةل آليةات  36(2016)ندل منير عطية حافظ، فتناول دراسة 

والتعةرف علةى أهةداف  التسويق اإللكتروني فتي شترتات الستياحة المصتريةوأساليب 

استخدام األساليب التسويقية للترويج للمقاصد السياحية وتقييم فعاليتها من خةالل تحليةل 

شةةةركة  128ون المواقةةةع اإللكترونيةةةة الرسةةةمية ومواقةةةع التواصةةةل االجتمةةةاعي مضةةةم

والمقابالت المتعمقة مع مسئولي التسويق بهةا، وقةد توصةلت الدراسةة إلةى عةدم اهتمةام 

كةةل الشةةركات بإنشةةاء صةةفحة لهةةا علةةى مواقةةع التواصةةل االجتمةةاعي واكتفةةت بةةالموقع 

، واعتمةدت صةفحات الشةركات اإللكتروني بوصفه وسيلة تواصل رسمية مع الجمهور

علةةى الفةةيس بةةوك علةةى نشةةر الصةةور ومنشةةورات المعلومةةات عةةن السةةياحة والشةةركة 

االجتماعيةةات والمقاصةةد السةةياحية، مةةع ضةةعف االعتمةةاد علةةى الفيةةديوهات أو التةةرويج 

ألحةةداث خاصةةة أو اسةةتطالعات الةةرأي والمةةواد الصةةحفية واسةةتخدمت أغلبهةةا اللغةةة 

التةي   37(2015)منه محمد عبد الحميتد،كما تناولت دراسة  اإلنجليزية على مواقعها، 

المعروضةةة فةةى دور  الحمتالت الدعاييتتة اإللكترونيتتة ألفتالن الستتينماتسةعى إلةةى تحليةةل 

،  وتشمل فى كل من مواقع التواصةل اإلجتمةاعى  2012العرض المصرية خالل عام 

والمواقع الرسمية التى تُطلقها شركات اإلنتال ألفالمهةا والمقارنةة بينهمةا، وانعكاسةهما 

ةا  29على إتجاه الجمهور نحو هةذه األفةالم، مةن خةالل دراسةة تحليلةة ُطبقةت علةى  فيلما

مبحوثاةةا مةةن متةةابعي األفةةالم ومسةةتخدمي مواقةةع التواصةةل  400نيةةة علةةى ودراسةةة ميدا
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اإلجتمةةاعي، وتوصةةلت الدراسةةة إلةةى تنةةوع الجهةةات التةةي تولةةت التسةةويق اإللكترونةةي 

، Fan Bagesلألفالم وتقديم المعلومةات عنهةا وجةاء فةي مقةدمتها صةفحات المعجبةين 

ا أحةةد ُصةةناع الفةةيلم، وظهةةر انخفةةاض نسةةبة المواقةةع  تليهةةا الشةةركات المنتجةةة وأخيةةرا

فةةي مقدمةةة عناصةةر اإلبةةراز للفةةيلم  اإلعةةالن الترويجةةى الرسةةمية لشةةركات اإلنتةةال، 

trailer وتفوق موقةع فةيس بةوك علةى ،Youtube  بعةرض صةورMaking  لُصةناع

الفيلم ومراحل التصوير إضافة إلى عرض معلومات عةن األفةالم وروابةط مةن الموقةع 

موضةةوعات صةةحفية ونقديةةة عةةن الفةةيلم ، ولقةةاءات  الرسةةمي لشةةركة اإلنتةةال ومقةةاالت

إلى تحليةل  Stefano Brogi et al(2013)38تليفزيونية مع ُصناعه، وسعت دراسة 

آليةات اسةتخدام مجتمعةةات العالمةة التجاريةةة اإللكترونيةة وتأثيراتهةا علةةى حقةوق ملكيةةة 

 ء الفتتاخرةقطتتاا األ،يتتاالعالمةةة التجاريةةة وبالتةةالي علةةى إدارة العالمةةة التجاريةةة فةةي 

بوصةةفها صةةناعة تتميةةز بأصةةول العالمةةة التجاريةةة ذات القيمةةة العاليةةة بةةالتطبيق علةةى 

ثمانيةةة مجتمعةةات فةةي هةةذا القطةةاع، وعالقةةة تلةةك المجتمعةةات بةةالوالء للعالمةةة التجاريةةة 

والوعي بالماركة، وتوصلت الدراسة إلى أن آليات مجتمعات العالمة التجارية المتمثل 

عالمةةة التجاريةةة، ومحتةةوى مجتمةةع العالمةةة التجاريةةة وتةةأثير فةةي مشةةاركة مجتمةةع ال

الصةةورة الذهنيةةة المتكونةةة لةةدى األعضةةاء عةةن جةةودة العالمةةة علةةى سةةلوكهم الشةةرائي 

والوالء للعالمة التجارية، ويةتم تعزيةز هةذه اآلليةات بواسةطة تقنيةات شةبكات التواصةل 

ة كبيرة من وجهة نظر االجتماعي مثل فيسبوك أو تويتر، وتمثل تلك المجموعات أهمي

إداريةةة فةةيمكن مةةن خاللهةةا مشةةاركة وتطةةوير أفكةةار ترفةةع قيمةةة الشةةركات إال أن هةةذه 

التجمعةةات بمةةا لهةةا مةةن نفةةوذ تجميةةع عةةدد مةةذهل مةةن المسةةتهلكين وإتاحةةة الفرصةةة لهةةم 

ا للعالمةات التجاريةة إلةى جانةب مةا  للتفاعل وتبادل اآلراء يمكن أن تمثةل تهديةداا خطيةرا

 مذهلة. تتيحه من فرد

 اإليراءات المنهجية:

تنتمةي الدراسةة للدراسةات  الوصةفية  التةي تعنةى بوصةف المضةمون نوا الدراسة :  

التسويقي لعينة من دور النشر المصرية عبر موقعها اإللكتروني وحسةابها علةى موقةع 

 التواصل االجتماعي فيس بوك.

في مسح مضةمون المواقةع تعتمد الدراسة على  منهج المسح  متمثالا منهج الدراسة:  

اإللكترونيةةة كيفياةةا إضةةافة إلةةى المسةةح الكمةةي والكيفةةي لمحتةةوى منشةةورات دور النشةةر 

 عينة الدراسة على أحد مواقع التواصل االجتماعي فيس بوك.

 تساؤالت الدراسة:

ما جوانب التعريف  بدار النشر، اإلصدارات، الفاعليات(عبر الموقع اإللكترونةي  -1

 لدراسة؟ لدور النشر عينة ا

 ما جوانب تصميم وسهولة استخدام مواقع دور النشر عينة الدراسة؟ -2

ما  األهداف التسويقية لمنشورات دور للنشر عينةة الدراسةة علةى صةفحاتها علةى  -3

 فيس بوك؟
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مةةا مةةدى اسةةتخدام دور النشةةر عينةةة الدراسةةة ألدوات التسةةويق اإللكترونةةي  فةةي   -4

، الصةةور، الفيةةديو، الةةروابط منشةةوراتها علةةى فةةيس بةةوك متمثلةةة فةةي  النصةةود

 ؟Mention)اإللكترونية ، الهاشتال ، المنشن

مةةا السةةمات التسةةويقية التةةي يعتمةةد عليهةةا التسةةويق اإللكترونةةي لةةدور النشةةر عينةةة  -5

 الدراسة في الترويج لإلصدارات؟

ما مةدى توظيةف منشةورات دور النشةر عينةة الدراسةة ألسةاليب تنشةيط المبيعةات  -6

 واألحداث الجارية؟

  وض الدراسة:فر

توجد عالقة بين دار النشر وأدوات التسويق اإللكتروني المستخدمة  الفرض األول:

 على  فيس بوك.

توجد عالقة بين دار النشر والميزة التسويقية لإلصدار المستخدمة  في  :الفرض الثاني

 منشورات فيس بوك.

 أدوات الدراسة:

الكيفي لمحتوى المواقع وهياكلها  بالنسبة للمواقع عينة الدراسة: تستخدم التحليل

 وتحديد جوانب األتفاق واالختالف بين دور النشر، وأساليب ترويج اإلصدارات.

" استتتمارة : تعتمةةد الدراسةةة علةةى Facebookبالنسةةبة لصةةفحات دور النشةةر علةةى 

، لتوفير البيانات عن أساليب التسويق اإللكتروني وأهةدافها  39تحلي  المضمو  الكمي"

بتحديةةد طبيعةةة االسةةتخدام  تيفيًتتافةةي دور النشةةر عينةةة الدراسةةة، وتحليةةل تلةةك األسةةاليب 

وأشكاله واختالفه من دار ألخرى مع إعطاء نمةاذل لتوظيةف اآلليةات لخدمةة األهةداف 

 الترويجية المختلفة. 
 عينة الدراسة:

 لعينة:إيراءات سحب ا

والبةال  عةددها  40باالعتماد على حصر دور النشةر باتحةاد الناشةرين المصةريين .1

ا، وهةةةو حصةةةر ال يُصةةةنف بةةةين دور النشةةةر سةةةوى بالتخصةةةا دون  258 دارا

تصنيفها وفقاا لحجم النشاط أو تاريم التأسةيس أو نمةط الملكيةة كمةا أغفةل بعةض 

 دور النشر الحكومية والخاصة على حد سواء.
ور النشةر المتخصصةةة فةةي نشةر الكتةةب الجامعيةة والتراثيةةة وكتةةب تةم اسةةتبعاد د .2

األطفال ألنها تسةتهدف قطاعةات محةددة مةن الجمهةور ومةن ثةم تختلةف أهةدافها 

الترويجية ومن ثم أساليب التسويق اإللكتروني التةي تسةتخدمها عةن دور النشةر 

 التي تستهدف الجمهور العام من القراء.
مس دور نشر وفقاا لعدد من المبررات تم تحديد عينة عمدية قوامها خ .3

 ،  دار نهضة 42 ،  دار الشروق41وهى الدار المصرية اللبنانية

  .45 ، المركز القومي للترجمة44 ، دار دٌون43مصر
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 مبررات اختيار العينة:

تنوع الدور من حيث نمط الملكية بين حكومي وخاد، ومن حيث طبيعة النشاط  -1

والتوزيع مع مجاالت أخرى مثل اإلنتال  النشر والتوزيع فقط، دمج النشر 

اإلعالمي أو التعليمي(، ومن حيث تاريم تأسيس الدار  ما بين ممارسة النشاط 

منذ مدة طويلة وأخرى حديثة في المجال( مما يساعد في التعبير عن مجتمع 

الدراسة بكافة خصائصه، من حيث طبيعة اإلصدارات التي تعتمد على اإلثارة 

ب القراء من المراهقين والشباب، والدور التي تهتم باألعمال والتشويق وتخاط

 المتنوعة في المجاالت المختلفة والتي تعتمد على عمق الرؤية والمعلومات.

أن تكون الدار في حالة نشاط فعلي بحيث تقدم إصدارات جديدة  بما يتطلب  -2

 االستعانة بالتسويق اإللكتروني.

الذي يعد محورياا في عملية التسويق اإللكتروني استخدام الدار للموقع اإللكتروني  -3

 وأحد مواقع التسويق االجتماعي على األقل.

تحديث الموقع اإللكتروني والحساب على مواقع التواصل االجتماعي بصفة  -4

 دورية.

 :  العينة الزمنية

تم تحليل جميع المنشورات على صفحات دور النشر عينة الدراسة على موقع 

 31يناير حتى 1لمدة ثالثة أشهر في الفترة من  Facebookالتواصل االجتماعي 

، بل  إجمالي عدد 2018متضمنة معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام  2018مارس 

ا موزعة كالتالي: 867المنشورات   منشورا

 (1قم)يدول ر       

 أعداد المنشورات في دور النشر عينة الدراسة 
 عدد المنشورات دار النشر

 285 دار نهضة مصر

 285 دار دٌو 

 135 دار الشروق

 113 المرتز القومي للتريمة

 60 الدار المصرية اللبنانية

 878 اإليمالي

 التعريفات اإليرايية لمفاهيم الدراسة:

  :األنشطة التي تقوم بها دور النشر عينة  ويقصد بهالتسويق اإللكتروني

الدراسة على شبكة اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي للترويج لنفسها 

 وإلصداراتها وفاعليتها.

  :وهى:  دار نهضة  يقصد بها دور النشر عينة الدارسةدور النشر المصرية

 مصر ، دار  دٌون ، دار  الشروق ،  المركز القومي للترجمة ،  الدار

 المصرية اللبنانية .
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 التعريفات اإليرايية لفئات تحلي  المضمو :

 فئات تحلي  الموقع اإللكتروني:  -1

   :ويقصد به استخدام الموقع اإللكتروني الرسمي لدار النشر التعريف بدار النشر

ويشمل  النشأة والتطور، الشراكة مع مؤسسات محلية وعربية وعالمية(، 

الناشرين محلية، عربية، عالمية(،أهداف الدار العضوية في اتحادات 

  ورسالتها،الجوائز التي حصلت عليها.

 وتشمل  التسجيل بنشرة اإلصدارات والقوائم، ارسال وساي  التفاع  مع الموقع :

الشراء مباشرة من الموقع،البحث عبر الموقع باسم المؤلف، باسم  الرسائل،

 اإلصدار، بالموضوع(.

 وتشمل عالمات التبويب في  صف واحد، ان الموقع: مسشرات سهولة استخد

صفحات تلقائية الفتح على الموقع، تقسيم المحتوى  أكثر من صف(،

    ألجزاء، استخدام العناوين لتقسيم المحتوى.

  :خاصية تكبير وتصغير الصفحة، خاصية تغيير  وتشملأساليب تصميم الموقع

فحة، خاصية طباعة الخط على الصفحة خاصية طباعة موضوعات من الص

  pdf) .الصفحة، خاصية تحميل ملفات 

 عنوان الدار، فروع الدار وعناوينها،  : وتشمل طرق التواص  مع الجمهور

البريد اإللكتروني، أرقام التليفونات والفاكس، خريطة لموقع دار النشر،إرسال 

  بريد إلكتروني مباشر عبر الموقع، روابط لمواقع التواصل االجتماعي(.

  :ويشمل أهم األعمال، سيرة ذاتية، الجوائز التي حصل عليها، التعريف بالمسلف

 . صورة شخصية

  :أحدث اإلصدارات، األكثر مبيعا،  نشر تبويبها ويشملالتعريف باإلصدارات 

 اسم المؤلف ،اقتباس، تعريف معلومات عنها  ،مشترك، إصدارات قادمة(

 الغالف، جوائز، رقم الطبعة، سعر البيع(.بالمحتوى، أعمال سابقة للمؤلف، صورة 

 فئات تحلي  منشورات فيس بوك:  -2

 جديد، طبعة جديدة، طبعة  الهدف الترويجي للمنشور: الترويج  إلصدار

 الحصول ، أحداث إلكترونية، سلسلة ،أكثر من إصدار، كالسيكي ،اصدار قديم(

فل توقيع، حالترويج لفاعليات ) ،على جائزة، شراكة مع جهة، ذكرى مؤلف(

 .ندوة، معرض، تنشيط مبيعات(

   اللغة واألسلوب،  المبيعات السابقة ،الميزة التسويقية لإلصدار : وتشم

أهمية المعلومات، أهمية تطبيقية،    التشويق، إثارة الجدل ،أهمية الحقبة، أهمية 

 الكاتب، الجوائز، والرؤية ،السعر،االتاحة، الجوانب االنسانية.

 نا، صور، فيديو،رابط إلكتروني، هاشتال،  يشم  شك  المنشور: وMention. 

 : تفاصيل الفاعليات، عن المؤلف، نبذة عن  المحتول النصي للمنشور: ويشم

الكتاب، ملخا أحداث، السعر، مراجعات، أسلوب الكاتب، دعوة للتفاعل مع 
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 المنشور، معلومات عن الدار، دعوة للقراءة، الحديث عن الجمهور، معلومات عن

 المترجم ومصمم الغالف.

  غالف اإلصدار، صورة للمؤلف، خريطة لمكان الدار،  نوا الصورة: ويشم

 صورة فاعليات ، إعالن، الغاللف داخل تصميم.

   لقاء إعالمي مع أحد العاملين بالدار، لقاء مع مؤلف، جزء نوا الفيديو: ويشم

 من فاعليات، أغنية، إعالن.

  وضوع صحفي، البيع اإللكتروني، م الروابط اإللكترونية: ويشمGoogle 

Play  ،Youtube .استبيانات إلكترونية، مشاركة من صفحة المؤلف، 

  : ويشمل اسم الدار، معارض الكتاب، تنشيط المبيعات، االتاحة نوا الهاشتا

 بالمكتبات، اسم اإلصدار، المؤلف، فعاليات واحتفاليات.

   جهة مشاركة للدار، مصمم المؤلف، اسم اإلصدار، نوا المنشج: ويشم

 ناقد. الغالف، صفحة لتشجيع القراءة

 نتايج الدراسة:            

 أوالً: التحلي  الكيفي للمواقع اإللكترونية لدور النشر عينة الدراسة:      

لم تهتم كل دور النشر المصرية بتفعيل موقع إلكتروني رسمي يعبر عنها، وأتام    

المعلومات عن دور النشر واصداراتها بتصنيفاتها ومعلومات عن  46موقع  رفٌي 

، من هذه الدور  دار مكتبة مصر  والتي تعد من دور النشر العريقة التي 1المؤلفين

نشرت مؤلفات كبار الكتاب مثل المنفلوطي ونجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس 

من دور النشر في ومصطفى محمود وحالياا توزعت حقوق نشر هذه الكتب على عدد 

صورة إعادة طباعة لكالسيكيات األدب العربي مثل إعادة طبع  دار الشروق  

ألعمال نجيب محفوظ، ومع ذلك ليس لها موقع إلكتروني رسمي وال حسابات ُمفعلة 

 على مواقع التواصل االجتماعي ولكن تتام المعلومات من خالل موقع  رفٌي .  

لت في  دار الكتب والوثائق القومية ، الهيئة المصرية فتمث بالنسبة للمواقع الحكومية

العامة للكتاب، المركز القومي للترجمة(، ويمثل موقع كل من الهيئة العامة للكتاب 

ا عن أنشطة رسمية وتتعلق بالفاعليات الثقافية التي تقيمها  ودار الكتب والوثائق تعبيرا

ا من وزارة الثقافة ومهمت ها نشر الثقافة وليس مجرد تلك الجهات بوصفها جزءا

الترويج لإلصدارات والفاعليات، ومن ثم اعتمدت الدراسة على تحليل الموقع 

اإللكتروني للمركز القومي للترجمة بوصفه موقعا حكومياا هدفه األساسي الترويج 

 لالصدارات والفاعليات الترويجية.                                         

                                                           
وهو موقع يشير إلى رفوف الكتب ويمثل بيئة افتراضي للقراء العرب توفر قاعدة بيانات ألكثر من 1 

ألف  30ألف مكتبة ودار نشر ،وانضم لهم  200ألف مؤلف وأكثر من  40الف كتاب لكثر من  200

ألف على  فيسبوك، ويوفر مراجعات للكتب وتُشرك القارص بوصفه المكمل  300متابع على تويتر و

          .www.lange-arabe-fr لعملية النشر نقالا عن 
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 النشر:التعريف بدار  

اهتمت كل الدور عينة الدراسة بالتعريف بنشأتها وتطورها، إضافة  التعريف بالدار: .1

إلى أهدافها ورسالتها عبر موقعها اإللكتروني، واشتمل موقع  المركز القومي 

للترجمة  على قرارات اإلنشاء الرسمية للمركز والهيكل التنظيمي له، واهتمت  الدار 

الشروق  بالتعريف بشركائها المحليين، كما عرفت  دار  المصرية اللبنانية  و دار

الشروق  و نهضة مصر  شركائها من المؤسسات العالمية، وأتام موقع  نهضة 

مصر  فهرساا أبجدياا بالشركاء ورابط للموقع اإللكتروني لكل شريك شمل شركات 

لشروق  ديزني وناشيونال جيوجرافيك ومؤسسات تعليمية وغيرها، وذكر موقع  دار ا

و الدار المصرية اللبنانية  عضوية الدار باتحاد الناشرين المصريين واتحاد الناشرين 

العرب، كما عرض موقع  دار الشروق  الموزعين محلياا وعربياا وعالمياا، بينما 

 اقتصر موقع  الدار المصرية اللبنانية  على الموزعين المحليين.

أظهر موقع  دار نهضة مصر   ة النشر:بالنسبة للشركات األخرى التابعة لمؤسس .2

ملكية المؤسسة لشركة إنتال إعالمي وشركة تكنولوجيا معلومات وشركة خدمات 

تعليمية ومؤسسة تجارية، وأظهر موقع  دار الشروق  ملكية المؤسسة لمطابع وشركة 

إنتال إعالمي وشركة تكنولوجيا معلومات، وأظهر موقع  الدار المصرية اللبنانية  

 ة الدار العربية للكتاب لها.تبعي

أظهر موقع  دار الشروق  و نهضة مصر  عدد العاملين  بالنسبة للموارد البشرية: .3

بالدار، وأوضح موقع  دار الشروق  و نهضة مصر  و دٌون  أسماء أبرز العاملين 

 بها. 

قدمت كل الدور محل الدراسة أرقام التليفونات   بالنسبة لطرق التواصل مع الدار: .4

لفاكس، كما أتاحت كل المواقع عدا  المركز القومي للترجمة  عنوان الدار مكتوباا وا

والبريد اإللكتروني، وقدم موقع  نهضة مصر  و المركز القومي للترجمة  خريطة 

 لموقع الدار، وأضاف موقع  دار الشروق  عناوين فروع الدار.

االجتماعي: أتاحت المواقع بالنسبة لمواقع التواصل   الروابط اإللكترونية للدار:  .5

و  Facebookعينة الدراسة عدا  دار الشروق  روابط موقعي التواصل االجتماعي 

Twitter وأضاف موقع  نهضة مصر  رابط ،Instgrame  والمدونة اإللكترونية

للدار، كما أضاف موقع  الدار المصرية اللبنانية  رابط المكتبة اإللكترونية، وقدم 

ق  روابط لمواقع مؤلفي الدار وجريدة الشروق، وقدمت مواقع موقع  دار الشرو

 الدار المصرية اللبنانية  و المركز القومي للترجمة  روابط لهيئات ثقافية، وانفرد 

 موقع  المركز القومي للترجمة  برابط لمعرض الكتاب. 

  : استخدمت كل المواقع محل الدراسة تبويب  أحدث تبويب اإلصدارات وتصنيفها

صدارات ، واستخدمت  دار دٌون  تبويب  إصدارات  قادمة ، واستخدم موقع اإل

 المركز القومي للترجمة  تبويب الجوائز وسعر خاد، وقامت كل المواقع عينة 

الدارسة عدا  نهضة مصر  بتصنيف اإلصدارات حسب المحتوى،  وأضاف 

 موقع  دار الشروق  التصنيف حسب الجمهور.
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 :تصميم الموقع 

سهولة استخدام الموقع : وضعت كل مواقع دور النشر محل  نسبة لمؤشراتبالا. 

عالمات التبويب في صف واحد عدا  دار دٌون  التي استخدمت التبويب في  الدراسة

أكثر من صف، واستخدمت كل المواقع العناوين لتقسيم المحتوى كما عرضت الشعار 

ن الصفحة، واستخدم موقعا المرئي الخاد بالدار في كل صفحات الموقع أعلى يمي

  نهضة مصر  و دٌون  الصفحات تلقائية الفتح.

.بالنسبة ألساليب التصميم: أتام موقع  الشروق  خاصية طباعة موضوعات من 2

، واستخدم موقعا pdfصفحات الموقع أو طباعة الصفحة بأكملها وتحميل ملفات 

ة من المحتوى، كما  نهضة مصر  و المركز القومي للترجمة  إمكانية االستزاد

أتاحت مواقع   دٌون  و المركز القومي للترجمة  األسهم لتمكين المستخدم من التنقل 

( االصدار لمشاهدة Flipفي الصفحة، وانفرد موقع  نهضة مصر  بأتاحة دوران  

الغالف الخلفي، كما انفرد موقع  المركز القومي للترجمة  بأتاحة إمكانية تغيير 

 .(List or Grid)القوائمالمستخدم لشكل 

. بالنسبة لوسائل التفاعل المتاحة عبر الموقع: جاء االشتراك في  نشرة اإلصدارات 3

والقوائم  في مقدمة أساليب التفاعل المتاحة للمستخدمين؛ إذ تستخدمها كل المواقع 

عينة الدراسة، وأتاحت مواقع  نهضة مصر  و دٌون  و المركز القومي  ارسال 

عبر الموقع،  كما يتيح موقعا  دٌون  و المركز القومي  الشراء والدفع الرسائل  

عبر الموقع،  بالنسبة للمشاركة من الموقع جاء  موقع التواصل االجتماعي 

Twitter وخدمة ،Rss2، 3Pinterest  ,Google Bookmark 4 التي تتيح المواقع

ترجمة  و دار الشروق ،  عينة الدراسة المشاركة عليها وذلك في  المركز القومي لل

 و   Gmailوينفرد موقع  المركز القومي  للترجمة بالمشاركة عبر 

Facebook واألعجاب باإلصدارات، ويتيح كل من  نهضة مصر  و المركز

 القومي  للترجمة التعليق على الموقع.

. بالنسبة للبحث عبر الموقع: وفرت المواقع عينة الدراسة أكثر من وسيلة للبحث 4

عن اإلصدارات؛ وجاء البحث  بالموضوع  في مقدمة آليات البحث المتوفرة لدى 

مواقع  الدار المصرية اللبنانية  و نهضة مصر  و المركز القومي للترجمة ، ثم 

 نهضة مصر ، وأتام موقعا  الدار  البحث باسم المؤلف في موقعي  الشروق  و
                                                           
Rss(Really simple Syndication)  2 وهى خدمة لمتابعة االخبار دون الحاجة لزيارة الموقع

ا له ورابط للنا بالكامل.                                                                                                                                             الخبري تتيح عنوان الخبر ومختصرا

تخزين عالمات مجانية على اإلنترنت ألصحاب حسابات جوجل تتيح اإلضافة إلى وهى خدمة 3 

قائمة المواقع المفضلة واإلضافة للمقارنة مع مواقع وإصدارات أخرى وعمل مراجعة على اإلصدار 

 تُمكن المستخدم من الوصول إليها في أي وقت.                                      
، تعد بمثابة لوحة افتراضية لمشاركة الصور من  2010نشر الصور تأسست وهى شبكة اجتماعية ل4

المواقع المختلفة مع اإلشارة  لمصدرها تُمكن المستخدمين من المشاركة والتعليق واالعجاب ويمكن 

                                                     لمستخدمي مواقع دور النشر مشاركة صور أغلفة اإلصدارات .                                                
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المصرية اللبنانية   و نهضة مصر  البحث  بتصنيف اإلصدار ، وانفرد موقع 

 الدار المصرية اللبنانية  بالبحث  بسنة النشر ، وبذلك يكون موقعا  الدار المصرية 

ا آلليات بحث مختلفة للمستخدم.  اللبنانية  و نهضة مصر  أكثر مواقع العينة توفيرا

. بالنسبة للغة الموقع: استخدم موقعا  الدار المصرية اللبنانية  و دار دٌون  اللغة 5

العربية، بينما استخدمت مواقع   دار الشروق  و نهضة مصر  و المركز القومي 

 للترجمة  إمكانية التحويل من اللغة العربية لإلنجليزية. 

لشروق  قاعدة بيانات للمؤلفين،  . بالنسبة ألشكال إتاحة المعلومات: قدم موقع  دار ا6

ووفر موقع  الدار المصرية اللبنانية  عدداا من المقاالت عن صناعة النشر، كما قدم 

موقع  نهضة مصر  أجندة لألحداث وفهرساا أبجدياا للشركاء، وقدم  المركز القومي 

 للترجمة  سياسة خصوصية للموقع.

 دار الشروق  و الدار المصرية اللبنانية   . بالنسبة للبيع عبر الموقع: ال يتيح موقعا7

البيع اإللكتروني عبر موقعها الرسمي ويتم ذلك من خالل موقع  مكتبة دار 

التي تمثل النافذة البيعية 48و المكتبة اإللكترونية للدار المصرية اللبنانية   47الشروق 

القومي للدارين، ولم تُفعل خدمة التسوق اإللكتروني من خالل مواقع  المركز 

 للترجمة  و دار نهضة مصر  و دار دٌون .

 :بالنسبة لترويج اإلصدارات عبر الموقع اإللكتروني 

  قدمت كل المواقع عينة الدراسة اسم المؤلف عند الترويج إلصداراتها، ووضعت

صورة غالف اإلصدار األمامي، وانفردت  دار نهضة مصر  بوضع صورة الغالف 

  دوران المنتج(. Flipالخلفي عن طريق خاصية 

  قدمت كل مواقع الدور عينة الدراسة تعريفاا ونبذة عن محتوى اإلصدار عدا

 الدار المصرية اللبنانية ، وقدمت  دار دٌون  اقتباسات من إصداراتها بكثرة  وبينما 

ظهرت االقتباسات أحياناا في الترويج إلصدارات  الدار المصرية اللبنانية  و دار 

ركز القومي للترجمة  بينما لم تظهر في الترويج إلصدارات نهضة مصر  و الم

 الشروق  عبر موقعها، وقدمت مواقع  دار الشروق  و الدار المصرية اللبنانية  

 و نهضة مصر  تعريفاا بعدد صفحات اإلصدار والترقيم الدولي له.

  بالنسبة لحجم الكتاب  فقد حددت مواقع  الدار المصرية اللبنانية  و نهضة

صر  أبعاد الكتاب واكتفى موقع  المركز القومي للترجمة   باإلشارة إلى كون م

اإلصدار عبارة عن مجلد، بينما لم تشر مواقع  دار الشروق  و دار دٌون  لحجم 

الكتاب، وانفرد موقع  الدار المصرية اللبنانبة  بالتعريف بسنة النشر وتصنيف 

التعريف برسام الغالف، وانفرد موقع اإلصدار، بينما انفرد موقع  دار الشروق  ب

  المركز القومي للترجمة  بالتعريف بسعر الكتاب وعروض تنشيط المبيعات.

 :بالنسبة لمعرض الكتاب 

   ا  وصورة ألغلفة أحدث اإلصدارات خالل وضع موقع  نهضة مصر  خبرا

المعرض، واعتلت جملة  معرض الكتاب   صفحات الموقع وعبارة  خصومات على 

 الكتب، كما وع موقع  المركز القومي للترجمة  رابطاا لموقع المعرض.
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 معرض  عدا ذلك لم تقدم مواقع دور النشر عينة الدراسة أية مواد تزامناا مع

 الكتاب، والتعريف بالفاعليات واألنشطة واإلصدارات والعروض خالل المعرض.
 ثانيا: نتايج التحلي  الكمي والكيفي لصفحات دور النشر عل  فيس بوك:

بالنسبة للصفحات على مواقع التواصل االجتماعي الحظت الباحثة تعدد األطراف     

المواقع، أولها الصفحات الرسمية لدور  التي تقوم بالترويج للكتاب المطبوع على تلك

النشر التي تقوم بالترويج لمجموعة إصداراتها، وصفحات بعض المؤلفين الذين يقومون 

بجهود تسويقية إلصداراتهم شخصية في أغلبها واحترافية أحياناا  مثل صفحة الكاتب   

صفحته كما يقوم أحمد مراد  الذي يقوم بعمل إعالنات ترويجية  لمؤلفاته  ونشرها على 

بالترويج للفاعليات التي  يشارك فيها مثل المعارض وحفالت التوقيع، وأحياناا تقوم 

صفحة  دار الشروق  بمشاركة منشوراته، إضافة إلى صفحات يطلقها بعض القراء 

 باسم اإلصدار أو يقومون بتفعيل هاشتال لربط المراجعات عن اإلصدار.
 دور النشر عينة الدراسة عل  فيس بوك:األهداف الترويجية لمنشورات  -1

 (2يدول رقم)

 األهداف الترويجية لمنشورات دور النشر عل  فيس بوك
 % ك الهدف الترويجي للمنشور

 58 509 إصدار يديد الترويج إلصدار

 19.8 174 أتثر مج إصدار

 6 53 إصدار تالسيكي

 5.5 48 طبعة يديدة

 4.1 36 إصدار قديم

 3.9 34 سلسلة

 .2 2 إصدار إلكتروني

 الترويج ألحداث

 2.4 21 احتفاليات الدار

 2.3 20 تسويق األحداث الجارية

 1.5 13 شراتة مع يهة أخرل

 .8 7 الحصول عل  يايزة

 الترويج لفاعليات

 66.7 586 معرض

 21.1 185 تنشيط المبيعات

 11.8 104 حف  توقيع

 8.2 72 ندوة

 1.8 16 للقراءةالترويج 

 أخرل
 .3 3 فاعليات التريمة

 .3 3 ورش عم 

= 878 

 مج خالل الجدول السابق يتضح: 

  تنوع األهداف الترويجية لمنشورات دور النشر على موقع التواصل االجتماعي

فيس بوك، ويأتي في مقدمتها الترويج للفاعليات المتمثلة في المعارض بتكرارات 
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ا  وبنسبة  586بلغت  ، وتنوعت المعارض خالل العينة الزمنية %66.7منشورا

للدراسة ما بين معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره الفاعلية الترويجية األساسية 

لدور النشر المصرية  ومعارض دولية  وعربية مثل معرض أبو ظبي الدولي 

فيوم، دمنهور، الشيم ومعرض الرياض الدولي ومعارض محلية مثل معرض  ال

زايد( وغالباا ما دمجت المنشورات بين الترويج للمعرض واإلصدارات وتنشيط 

في نفس المنشور سواء إصدارات مختلفة  ألتثر مج إصدارالمبيعات، ال سيما الترويج 

أو إصدارت متنوعة لكاتب واحد أو الترويج لنفس النوعية من اإلصدارات، وهو 

أسلوب تسويقي يساعد المهتمين بنوعية معينة من الكتب على التعرف على المزيد من 

 اإلصدارت الخاصة بتلك النوعية.

  ا وبنسبة  509بتكرار وفي المرتبة الثانية يأتي الترويج إلصدار جديد منشورا

ا وبنسبة  185، وفي المرتبة الثالثة يأتي الترويج لتنشيط المبيعات بتكرار58% منشورا

ا بنسبة  174، ثم الترويج ألكثر من إصدار 21.1% ، وفي المرتبة 19.8منشورا

ا بنسبة  104الخامسة يأتي الترويج لحفالت التوقيع   . 11.8منشورا

 مثل احتفاليات الدار وحصولها على جوائز بنسب  يأتي الترويج لألحداث

منخفضة لكون هذه األحداث ال تتكرر بكثرة وقد واكبت عينة الدراسة الزمنية 

ا على تأسيسها واحتفال  دار دٌون  بعشر  80احتفال  دار نهضة مصر  بمرور  عاما

 Real timeسنوات على نشأتها، يليه الترويج من خالل األحداث الجارية  

Marketing  الذي يستفيد من مرور أحداث أو مناسبات معينة للترويج للكتب من

#  الدار المصرية اللبنانية  هاشتتال خاد  فاستخدمت، خالل المنشورات

للترويج لمنشوراتها بالتزامن مع أحداث بعينها مثل ذكرى ميالد أحد ،ي_النهاردة 

للترويج  للكتب  عيد#عيد_أن_سالمؤلفين،  وفعلت  دار نهضة مصر  هاشتال  

عيد األم ال سيما كتب  مصطفى أمين  التي تُعيد الدار نشرها بوصفه  كهدية في

 صاحب فكرة االحتفال بعيد األم.

 (1شك  رقم )

 تسويق األحداث الجارية في منشورات دار "نهضة مصر"
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  ا بترويج وكانت  دار نهضة مصر  أكثر دور النشر عينة الدراسة اهتماما

األحداث الجارية وربطها باألحداث المرتبطة بالدار مثل ربط اليوم العالمي للمرأة 

بتكريم السيدة داليا إبراهيم رئيس مجلس إداراة الدار ومديرها التنفيذي من قبل 

 مؤسسات دولية.     

ولتحقيق هذه األهداف الترويجية استخدمت دور النشر عينة الدراسة مجموعة      

من آليات التسويق اإللكتروني عبر صفحات على موقع التواصل االجتماعي فيس 

 بوك متمثلة في : 

 شك  المنشور في صفحات دور النشر عينة الدراسة: -2

 ( 3يدول رقم)

 راسةشك  المنشور في صفحات دور النشر عينة الد
 % ك شك  المنشور

 87.5 768 نص 1

 80.5 707 صور 2

 69.5 610 هاشتا  3

 15.7 138 رابط إلكتروني 4

5 Mention 134 15.3 

 13.7 120 فيديو 6

= 878 

 مج الجدول السابق يتضح أ :

  ا في يمثل المنشور الذي يعتمد على النصود أكثر أشكال المنشورات استخداما

ا بنسبة  768عينة الدراسة؛ إذ بل  عددها صفحات دور النشر  ، %87.5منشورا

ا بنسبة  707يليها الصور بتكرار  ، وفي المرتبة الثالثة يأتي %80.5منشورا

ا بنسبة 610استخدام الهاشتال في المنشور بتكرار ، وبفارق كبير 69.5منشورا

بلغت والفيديو بنسب منخفضة   Mentionيأتي استخدام الروابط اإللكترونية وال

 (على التوالي.13.7، 15.3، 15.7 

 محتول المنشور النصي في صفحات دور النشر عينة الدراسة: -3

 (4يدول رقم )

 محتول المنشور النصي في الصفحات عينة الدراسة

 % ك المحتول النصي للمنشور

 59.5 457 تفاصي  الفاعليات 1

 37.0 284 عج المسلف 2

 23.6 181 نبذة عج الكتاب 3

 6.6 51 ملخص األحداث 4

 5.7 44 السعر 5

 4 31 مرايعات 6
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 3.5 27 أسلوب الكاتب 7

 2.7 21 دعوة للتفاع  مع المنشور 8

 2.6 20 معلومات عج الدار 9

 1.7 13 دعوة القراءة 10

 1.7 13 الحديث عج الجمهور 11

 1.4 11 معلومات المتريم ومصمم الغالف 12

 

 أخرل

 0.3 2 تصريح للمسلف

 0.1 1 تعريف بشخصية مهمة

 768  )عدد المنشورات  التي تحتول عل  النص(=

  مج الجدول السابق يتضح أ :

  محتوى المنشور النصي المستخدم في صفحات دور النشر يتمثل في تفاصيل

ا وبنسبة 457الفاعليات في المرتبة األولى بواقع  ، في المرتبة الثانية %59.5منشورا

ا  وبنسبة  284معلومات عن المؤلف بواقع يأتي تقديم  وتم استخدامه  % 37منشورا

بكثرة في منشورات  دار الشروق  لالستفادة التسويقية من أسماء كبار الكتاب الذين 

ا 181تضمهم الدار، وفي المرتبة الثالثة يأتي تقديم نبذة عن اإلصدار بواقع  منشورا

ا بنسبة  51صدار  الرواية( ، يليها تقديم ملخا ألحداث اإل% 23.6بنسبة  منشورا

ا  44، وفي المرتبة الخامسة يأتي التعريف بسعر اإلصدار بتكرار6.6% منشورا

 .%5.7بنسبة

  مرايعات وبنسب متقاربة تأتي كل من تقديمReviews  عن اإلصدارات من

القراء والشخصيات المعروفة والمواقع المهتمة بالثقافة والنشر ومن وسائل اإلعالم 

صفحة األدب بجريدة األهرام وقناة النيل الثقافية أو مراجعات لمواقع  ومدونات  مثل

إلصدار  صاحبة الجاللة  من  دار نهضة مصر    Goodreadsمثل مراجعة موقع 

ومراجعات صفحات  مما قرأت  و أقرأ وارتق ، وفعلت  دار دٌون  هاشتال 

لوب الكاتب، ثم يأتي ، يليها التعريف بأس#بحب_دو _عشا لمراجعات القراء 

بتكرارات ونسب منخفضة الدعوة للتفاعل مع منشورات الصفحة مثل الدعوات لزيادة 

التفاعلية في منشورات  دار دوٌن  والتي تستهدف جمهور الشباب بشكل أساسي والتي 

ربطت تنشيط المبيعات بالتفاعل مع المنشور في عبارت مثل  ومتنساش تعمل تال 

كتاب من  15إعمل شير للبوست للدخول في سحب على ومنشن ألصحابك ،  

 اصدارات الدار  وهو ما انعكس على زيادة التفاعل مع صفحة الدار ومنشوراتها.

 لغة  وتنوعت اللغة المستخدمة  في المنشورات بين العامية  والفصحى وإن كثُر استخدام

دار " خاصة فيالتفاعلي  وأسلوب التساؤل جبنالك المكتبة، مستنينكم, جهز نفسك(،  المخاطب

نهضة مصر  و دار دٌون  بعبارات نصية مثل  هتقابل مين في المعرض؟ ويتفاعل معه القراء 

ألصدقائهم الذين يزورون معهم المعرض، يا ترى سعر الكتاب هيكون كام؟ ،   Mentionبعمل 

رشح لنا كتاب، وبتقرى إيه دلوقتي؟ وعندما يأتي التعليق باسم كتاب ليس من إصدارات الدار 

يرشح له مسئول التسويق اإللكتروني كتاب من نفس النوعية في الرد على التعليق وظهر تأثير 
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ة في زيادة تفاعل المستخدمين؛ فحظيت صفحة دار نهضة مصر  و دار تلك الطريقة التفاعلي

 .دٌون  بأعلى درجة من التفاعل بين صفحات دور النشر عينة الدراسة

 نوا الصور الواردة في منشورات صفحات دور النشر عينة الدراسة: -4

 ( 5يدول رقم )

 نوا الصور في الصفحات عينة الدراسة
 % ك الصورة

 35.9 254 غالف الكتاب 1

 27.6 195 الغالف داخ  تصميم 2

 13.7 97 صور مج فاعليات 4

 13.6 96 إعال  5

 11.3 80 قيادات دار النشر 3

 2.5 18 صور للدار 6

 

 

 أخرى

 .7 5 مناسبات

 .7 5 صور عج القراءة

 .6 4 شخصيات عامة

 .6 4 اقتباسات وقوايم االصدارات 

 .3 2 صور لمرايعات القراء

 707 )عدد المنشورات التي تحتول عل  صور(=

 مج الجدول السابق يتضح أ :

الصور التي تظهر في منشورات صفحات دور النشر عينة  غالف الكتابيتصدر 

ا  254الدراسة؛ إذ ياتي الغالف منفرداا في المرتبة األولى بتكرارات بلغت  منشورا

واعتمدت عليه بشكل أساسي منشورات  دار الشروق ، ثم يأتي  %35.9وبنسبة 

يوضع  فيوضع غالف االصدار داخل تصميم يعبر عنه وأحيانا الغالف داخ  تصميم

 195اقتباس من االصدار أو مراجعة له داخل هذا التصميم في المرتبة الثانية بواقع 

ا بنسبة  وظهر بكثرة في منشورات  دار نهضة مصر  التي  %27.6منشورا

استخدمت شكل اآللة الكاتبة والساعات واألوراق في أغلب التصميمات و الدار 

 .المصرية اللبنانية  

  مصر  و الدار المصرية اللبنانية  بعمل منشورات كما اهتمت  دار نهضة

خاصة لمصممي أغلفة إصداراتها والتعريف بهم وعرض الغالف الخلفي بما يتيح 

قراءة نبذة عن الكتاب، كما استخدمت ألبومات لألغلفة للترويج ألكثر من إصدار في 

ض وعروض نفس المنشور مثل ألبوم ألدب المرأة في يوم المرأة العالمي وفي المعار

تنشيط المبيعات، واستخدمت  الدار المصرية اللبنانية  لوجو باللون األحمر ألخر 

 أعمال المؤلف باسم  الكتاب األخير .
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 (2شك  رقم )

 تنوا استخدان اللويو باختالف اإلصدار في "الدار المصرية للبنانية"

  ا(  97،96بواقع   صور الفاعليات واإلعالناتيليه بنسبتين متقاربتين منشورا

( على التوالي، وتنوعت صور الفاعليات ما بين صور %13.6،%13.7ونسبتي 

الكتب في صاالت بمعارض الكتاب أو بالمكتبات وصور الفائزين في عروض تنشيط 

المبيعات وحفالت التوقيع،  بينما تمثلت اإلعالنات المصورة في اإلعالن عن  حفالت 

ت دون الحاجة لنا مصاحب وغالباا ما يتضمن التوقيع بصورة تقدم تفاصيل الفاعليا

صورة للمؤلف وغالف اإلصدار والرعاه مثل وجود رعاه لحفالت التوقيع في  دار 

، وعالمية Careem، وتطبيق WE، وشبكة CIBالشروق   ساقية الصاوي،  بنك

 لألثاث(.

  ا بنسبة  80النشر وُمالكها بواقع  صور قيادات دورثم تأتي ، وغلب %11.3منشورا

ظهور قيادات الدار في منشورات  المركز القومي للترجمة ؛ فيظهر مدير المركز في 

متمثلة في صور للدار أغلب صور الترويج للفاعليات واألحداث المتعلقة بالدار، تليها 

الدعوة ر كوسيلة في مقرها من الداخل أو من الخارل وشعارها، واستخدمت الصو

 قوايم اإلصداراتوالتشجيع عليها، كما عرض  المركز القومي للترجمة   للقراءة 

 الببلوجرافية كصور في منشوراته.

 :نوا الهاشتا  المستخدن في منشورات صفحة دور النشر عينة الدراسة -5

 (6يدول رقم )

 الهاشتا  في منشورات دور النشر عينة الدراسة 

 % ك نوا الهاشتا 

 83.1 507 اسم الدار 1

 70.8 432 معارض الكتاب 2

 34.1 208 مجانيج الكتب 3

 19.3 118 تنشيط المبيعات 4

 11 67 االتاحة بالمكتبات 5

 4.4 27 اسم اإلصدار 6
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 % ك نوا الهاشتا 

 3.8 23 المسلف 7

 2.8 17 فعاليات واحتفاليات 8

 

 أخرل

 1.5 9 تشجيع القراءة

 1.2 9 ،ي النهاردة

 .2 1 المعرضشخصية 

 610  )عدد المنشورات التي تحتول عل  هاشتا ( =

 مج الجدول السابق يتضح أ :
  يةةأتي فةةي مقدمةةة أنةةواع الهاشةةتال المسةةتخدمة فةةي  باستتم التتدارالهاشةةتال الخةةاد

منشةةورات دور النشةةر عينةةة الدراسةةة عةةدا  المركةةز القةةومي للترجمةةة الةةذي لةةم يسةةتخدم 

ا بنسبة  507الهاشتال في أي من منشوراته، بواقع  ؛ فاختارات  نهضة %83.1منشورا

ال  مصر  #الحياه_طبعة_جديدة و#همزة_وصل كهشتال  يةربط كةل منشةوراتها وألنةه

يحتوي على اسم دار النشر فعلت هاشتال أخةر هةو #دار_نهضةة_ مصةر، واسةتخدمت 

 دار الشروق  و الدار المصرية اللبنانية  هاشةتال رسةمي باسةم الةدار #دار_الشةروق 

و#الدار_المصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرية_اللبنانية، أمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  دار دٌون  فاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدمت 

 #اصدارات_دار_دون_للنشر، و#دون_حكايتك_معانا.

 ا  432بواقع  بمعارض الكتاببة الثانية الهاشتال الخاد ويأتي في المرت منشورا

فاستخدمت  نهضة مصر  #المعرض_ابتدى، وهاشتال تشويقي قبل  %70.8بنسبة 

كما فعلت هاشتال   Ready_Steady_Readالمعرض #المعرض_على_وصول #

باللغة اإلنجليزية للمعرض يساعد على التواصل مع غير العرب أو الناطقين بالعربية 

#Cairo_Book_Fair    وذلك لشراكة الدار مع عدد من الجهات الدولية التي تتابع

منشوراتها،  #معرض_القاهرة_الدولي_للكتاب ونفس الشئ بالنسبة لمعرض أبو ظبي 

 .والرياض الدوليين

  الذي اختارته  دار دٌون   #مجانيج_القراءةوفي المرتبة الثالثة يأتي هاشتال

ا  208لتمييز قراءها من عشاق القراءة واستخدمته في غالبية منشوراتها بواقع  منشورا

ا بنسبة  118، ثم يأتي الهاشتال الخاد بتنشيط المبيعات بواقع %34.1بنسبة  منشورا

اد بها مثل #هدية_من_دار_دون من خالل تفعيل هاشتال خ 19.3%

 Happy"و#كل_يوم_مسابقة و#عروض، وفعلت  نهضة مصر  الترويج عن 

Hour"  وهى ساعة لبيع كتاب معين بسعر مخفض أثناء المعرض، وحضور احتفالية

 وأنشطة خاصة بسلسلة هاري بوتر من خالل هاشتال

#Harry_potter_book_Night  ن عشاق هاري وهى احتفالية لألطفال والكبار م

 بوتر يكون حضورها بشراء كتابين أو أكثر من السلسلة.

  ا  67وفي المرتبة الخامسة يأتي هاشتال اإلتاحة بالمكتبات بواقع  %11منشورا

الذي استخدمته  دار الشروق ، ثم يأتي بنسسب متقاربة هاشتال اسم اإلصدار واسم 

اليات وتشجيع القراءة؛ إذ المؤلف ثم تعددت أنواع أخرى من الهاشتال مثل االحتف

فعلت  نهضة مصر  #مؤلف_الشهر، #الكتب_مش_ للركنة للتشجيع على القراءة، 

وهاشتال #مكتبة_جدو للتسويق إلعادة طبع كتب كبار الكتاب التي تعد من 
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_سنة_نهضة_مصر 80الكالسيكيات مثل يحى حقي ومصطفى أمين، وهاشتال #

_سنين_دون 10دار، واستخدمت  دار دٌون  #سنة على افتتام ال 80لالحتفال بمرور 

 سنوات على تأسيسها. 10لالحتفال بمرور 

نوا الرابط اإللكتروني المستخدن في منشورات صفحات دور النشر  -6

 عينة الدراسة:

 ( 7يدول رقم )

 الرابط اإللكتروني المستخدن في منشورات دور النشر

 % ك نوا الرابط 

 74.6 103 مو وا صحفي 1

 10 14 اإللكتروني البيع 2

3 Google Play 7 5 

4 Youtube 8 5.8 

 2.9 4 استبيانات إلكترونية 5

 2.2 3 مشارتة مج صفحة المسلف  6

 138 )عدد المنشورات التي تحتول عل  رابط إلكتروني( =

 مج الجدول السابق يتضح أ : 
   تأتي روابط الموضوعات الصحفية في مقدمة الروابط اإللكترونية الواردة في

منشورات دور النشر عينة الدراسة على الفيس بوك بفارق كبير عن أنواع الروابط 

ا وبنسبة  103األخرى بواقع  وتنوعت الموضوعات الصحفية بين  %74.6منشورا

ن الدار بشكل عام أو عن إصدار أشكال الفنون الصحفية  شملت األخبار والتقارير ع

ا بأهمية الكاتب  بعينه أو بشكل حوارات مع المؤلفين أو قيادات الدار وارتبطت كثيرا

كميزة تسويقية لإلصدار؛ فالموضوعات الصحفية غالباا ما تركز على غصدارات 

 googleالمؤلفين المشهورين  والمهمين، ويليه بنسب منخفضة البيع اإللكتروني و

play  ،ا من الكتب بتصنيفات مختلفة الذي يتيح مكتبة إلكترونية تضم عدداا كبيرا

واالستبيانات اإللكترونية ومشاركات من صفحات المؤلفين مثل مشاركة  youtubeو

 منشورات من صفحة الداعية مصطفى حسني  على صفحة  نهضة مصر  .

 الوارد في منشورات دور النشر عينة الدراسة:  Mentionنوا  -7

 (8يدول رقم )  

 الواردة في المنشورات عينة الدراسة  Mentionنوا 

 % ك Mentionنوا 

 94 126 المسلف 1

 8.2 11 اسم اإلصدار 2

 7.5 10 يهة شريكة للدار 3

 3.7 5 مصمم الغالف 4

 3.7 5 صفحة لتشجيع القراءة 5

 1.5 2 ناقد 6

 134(= Mention ) عدد المنشورات التي تحتول عل  
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 مج الجدول السابق يتضح أ : 
  يأتي المؤلف في مقدمة أنواعMention  التي تظهر في منشورات دور النشر

عينة الدراسة على فيس بوك عدا  المركز القومي للترجمة  الذي لم يستخدمه إطالقاا 

ا وبنسبة  123بواقع  األخرى والتي  Mention، وبفارق كبير عن أنواع %94منشورا

دار وجهة شريكة للدار، مصمم الغالف، صفحة لتشجيع القراءة ، شملت  اسم االص

"دار وناقد(، واحياناا استبدلت  دار دٌون   هاشتال الدار بمنشن بالعربية واإلنجليزية  

 في بعض المنشورات.  Dawen publishers"دٌو  للنشر 

 أنواا الفيديوهات الواردة في منشورات دور النشر عينة الدراسة: -8

 (9) يدول رقم

 نوا الفيديوهات في منشورات دور النشر عينة الدراسة

 % ك نوا الفيديو

 64.2 77 يزء مج فاعليات 1

 17.5 21 إعال   2

 10.8 13 لقاء مع المسلف  3

 7.5 9 لقاء إعالمي 4

 4.2 5 فيديو مويه للقراء 5

 2.5 3 أغنية 6

 120  )عدد المنشورات التي تحتول عل  فيديوهات( =

 مج الجدول السابق يتضح أ : 

 الفيديوهات المصورة للفاعليات  المعارض، حفالت التوقيع، الندوات( أول أنواع  تمثل

ا وبنسبة  77الفيديوهات في منشورات دور النشر عينة الدراسة بواقع  ، وقد  %64.2منشورا

الحظت الباحثة انخفاض جودة الفيديوهات المصورة للفاعليات خاصة من معارض الكتاب 

ا التليفونات المحمولة بما ال يعطي عناصر جيدة للصورة واإلضاءة فأغلبها يتم تصويرها بكامير

ا وبنسبة  21والصوت، يليها وبفارق واضح اإلعالنات بواقع  منها إعالنات  %17.5منشورا

الشهادة  التي تعرض مراجعات ورأي شخصيات مشهورة في اإلصدارات، ثم يأتي اللقاء مع 

ا وبنسبة منش 13المؤلف في المرتبة الثالثة بواقع   . %10.8ورا
   وفي المرتبة الرابعة تأتي اللقاءات اإلعالمية التي يتم تقسيمها على أكثر من منشور لتسهيل

مشاهدة الفيديو بما يتناسب مع باقات المستخدمين والتركيز على األجزاء التي تساهم في الترويج 

ثة أجزاء للترويج ألحد لإلصدار مثل لقاء في برنامج  معكم مني الشاذلي  مقطعٌا على ثال

إصدارات  دار الشروق ، وفيديوهات موجهه للقراء للتشجيع على القراءة  ثم األغنيات سواء 

ا للترويج للمنشور مثل أغنية علي الهلباوي للترويج لرواية  بلو هول ، أو أغنية  المعدة خصيصا

وذلك في  دار وف أحكي عنك  مقتبسة من إصدار ما مثل أغنية هاني عادل من ديوان  س

 دٌون 

 
 
 



 

588 

 الميزة التسويقية لإلصدارات الواردة في منشورات دور النشر عينة الدراسة: -9

 (10يدول رقم )

 الميزة التسويقية لإلصدارات في منشورات دور النشر 

 % ك الميزة التسويقية للمنشور 

 18.3 161 الفاعليات والتواص  مع المسلف 1

 16.6 146 أهمية الكاتب 2

 15.5 136 الجوانب اإلنسانية 3

 12.3 108 التشويق 4

 9.1 80 الرؤية والفلسفة 5

 9.1 80 اللغة المتفردة 6

 7.5 66 تنشيط المبيعات  7

 7.4 65 أهمية المعلومات 8

 6.7 59 المبيعات السابقة لإلصدار 9

 4.3 38 األهمية التطبيقية 10

 4 35 أهمية الحقبة الزمنية  11

 3.4 34 اإلصدارإتاحة  12

 2.4 21 الجوايز 13

 

 

 أخرل

 1.1 10 التنوا

 .8 7 إثارة الجدل

 .7 6 تصميم الغالف والرسون

 .5 4 المناسبة

= 878 

 مج الجدول السابق يتضح:

  تتعدد الميزات التسويقية الواردة في منشورات دور النشر عينة الدراسة في

ا وبنسبة  161الفاعليات  بواقع  صفحاتها على فيس بوك، ويأتي في مقدمتها منشورا

وذلك لما تتيحه للقراء من فرد للتواصل مع المؤلفين عبر حفالت التوقيع   % 18.3

والندوات والحصول على العروض والخصومات من خالل المعارض التي تعد أحداثاا 

هل ترويجية موسمية يتم من خاللها تجميع أكبر عدد من اإلصدارات في مكان واحد يُس

الحصول عليها والمقارنة بينها، وفي المرتبة الثانية تأتي أهمية الكاتب أو شهرته 

وكونه شخصية عامة أو مسئولة ويُضاف إليها أهمية المترجم في  المركز القومي 

ا بنسبة  161للترجمة  بواقع  ويعد المؤلف هو حجر الزاوية في  %16.6منشورا

د على أسمه مؤلفه بشكل كامل دون ان يهتم الترويج للكتاب؛ فطلب الكتاب قد يعتم

 القارص بمحتوى الكتاب أو بالتعرف على نبذة من مضمونه.

  ا وبنسبة  136وفي المرتبة الثالثة تأتي الجوانب اإلنسانية لإلصدار بواقع منشورا

، وتعني ما يحمله الكتاب من مشاعر تمس وجدان القارص ويرتبط ذلك بكون 15.5%

مقدمة أنواع اإلصدارات التي يتم الترويج لها في صفحات دور  أن الرواية تأتي في

النشر عينة الدراسة، وفي المرتبة الرابعة تأتي الرؤية التي يطرحها الكتاب واللغة 
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ا بنسبة  80المتفردة للمؤلف بواقع  وهو ما يتطابق مع كون الكتب هى   %15.5منشورا

ل إبراز ما تضمه من رؤية وفلسفة أوعية فكرية  وبالتالي يمكن الترويج لها من خال

فكرية وكذلك إبراز الطريقة التي يتم بها نقل هذه الرؤى من خالل اللغة التي تعد سمة 

 تسويقية مهمة ألي كتاب ال سيما األعمال األدبية والشعرية.

  ثم تأتي بنسب متقاربة تنشيط المبيعات  وأهمية المعلومات التي يقدمها الكتاب

ا وبنسبة  65،59، 66ة له بواقع والمبيعات السابق ( %4.3، %6.7،%7.4( منشورا

على التوالي، ويعد تنشيط المبيعات بما يتيحه من خصومات وعروض أحد الميزات 

التنافسية ألي منتج ال سيما الكتاب الذي يمثل اقتناؤه مسألة مهمة عند القراء ومع 

سعار الكتب أصبحت ارتفاع أسعار الورق واألحبار وما نتج عنها من ارتفاع أ

الخصومات والعروض عامالا يؤثر على طلب الكتاب ويضيف له ميزة تنافسية، كذلك 

تعد أهمية المعلومات الموثقة التي يقدمها الكتاب عامالا تسويقياا مع تعدد طرق 

الحصول على المعلومات وكثرتها دون التأكد من مصداقيتها، وتعد المبيعات السابقة 

 عته دليالا على جودته ويضيف له ميزة تسويقية تُزيد الطلب عليه.  للكتاب وتعدد طبا

  ثم تأتي بنسب متقاربة األهمية التطبيقية وأهمية الحقبة الزمنية التي يتناولها الكتاب

ا وبنسبة  35،34، 38وإتاحة اإلصدار بواقع   ( على %3.4، %4، %4.3( منشورا

ة للكتاب في كتب التنمية  البشرية وكتب التوالي، ويتم التركيز على األهمية التطبيقي

تكنولوجيا المعلومات ، وتمثل األتاحة عامالا تسويقاا  ألحداث اإلصدارات المطبوعة، 

أو إلكترونياا من خالل تطبيق  "Kitabsawti"أو صوتياا من خالل تطبيق  أقرألي  و 

 كتبي ، ثم تأتي الجوائز بما تتيحه للكتاب من شهرة تُعرف الجمهور به وتمثل شهادة 

على جودته، ومن العوامل التسويقة التي لم تغفلها منشورات دور النشر عينة الدراسة 

 تصميم الغالف أو الرسوم التي يضمها الكتاب. 

  للشعار المريي  الدراسةتعدد استخدام دور النشر عينةLogo   في منشوراتها

على صفحات فيس بوك؛ فاستخدمت  الدار المصرية اللبنانية  لوجو خاد لألكثر 

مبيعٌا وحفل توقيع مع استخدام الميكرفون، وتستخدم كل من  الدار المصرية اللبنانية  

مه  دار و نهضة مصر  و دار دٌون  اللوجو الخاد بها في كل منشور، بينما تستخد

الشروق  في كل الصور، وكما تستخدم  دار نهضة مصر  لوجو معرض الكتاب في 

 كل المنشورات المتزامنة مع المعرض واالستعداد له. 

  مثل  األعمال الدرامية الفنيةاستخدمت منشورات دور النشر عينة الدراسة

ها مثل  أنا شهيرة المسلسالت واألفالم لتسويق األعمال األدبية والروايات المأخوذة  من

أنا الخائن  بتصميم الغالف بصورة أبطال المسلسل في  الدار المصرية اللبنانية ، 

واستخدام صور لقطات من  مسلسل  حديث الصبام والمساء  للترويج إلعادة طبع 

أعمال نجيب محفوظ  بدار الشروق ، ومسلسل  دموع في عيون وقحة  في الترويج 

ار نهضة مصر ، أو استخدام الملصقات الدعائية لألفالم ألعمال صالح مرسي في  د

 األفيشات  أو لقطات ألبطاله كغالف للكتاب في المنشورات الترويجية مثل رواية 

  الفيل األزرق   لدار الشروق .
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 (3شك  رقم )

 استخدان األعمال الدرامية في الترويج لإلصدارات الروايية 

    انفردت  دار دٌون  باستخدامEmoji  المختلفة وهو ما يتناسب الجمهور المستهدف

لغالبية إصدارات الدار، وتستخدمها بما يتناسب مع طبيعة كل إصدار سواء استخدام 

وجه الرعب مع كتب التشويق واإلثارة، والقلوب مع الروايات الرومانسية، وهو ما 

 دار.أفى روم شابة وشكل جذاب لمنشورات ال

 

 (4شك  رقم )

 Emojiاستخدان دار دٌو  ل  

  اهتمت دور النشر من خالل منشوراتها على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك

بالترويج للقراءة والتشجيع عليها بشكل يدعم الترويج إلصدارات تلك الدور بأساليب 

مصر  أكثر مختلفة منها الفيديوهات الكوميدية في  دار دٌون ، وكانت  دار نهضة 

دور العينة  تشجيعاا للقراءة من خالل استخدام شعارات متعددة منها ألن حياه واحدة 

 ال تكفي  و مكتبة جدو  و الكتب مش للركنة .
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 ( 5شك  رقم )  

 نماا  صور الترويج للقراءة بدار "نهضة مصر 

 

 ثالثًا :نتايج اختبار فروض الدراسة:

تويد عالقة بيج دار النشر وأدوات التسويق اإللكتروني الفرض األول: 

 المستخدمة في منشورات موقع التواص  االيتماعي فيس بوك.

الختبار معنوية وشدة العالقة بين دار النشر واستخدام أدوات التسويق اإللكتروني، 

 (:2تم إجراء اختبار  كا

 (11يدول رقم )
 أدوات التسويق اإللكتروني اختبار العالقة بيج دار النشر واستخدان 

 دار

 النشر

 أدوات

 التسويق

 

 نهضة مصر

 

 دٌو 

 

 الشروق

المرتز القومي 

 للتريمة

المصرية 

 اللبنانية

 

 5المجموا

 

 2قيمة  تا

 

 مستول 

 المعنوية

 

 معام 

 التوافق
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 .477 0.000 258.235 87.1 765 66.7 40 49.6 56 75.6 102 99.6 284 99.3 283 نص

 .194 0.000 34.475 81 711 100 60 84.1 95 75.6 102 86.3 246 73 208 صور

 .539 0.000 359.408 64.7 568 15 9 - - 72.6 98 72.3 206 89.5 255 هاشتا 

رابط 

 إلكتروني
24 8.4 1 4. 39 28.9 59 52.2 13 21.7 136 15.5 197.451 0.000 428. 

Mention 118 41.4 22 7.7 12 8.9 - - - - 152 17.3 176.785 0.000 409. 

 .230 0.000 49.240 13.1 115 - - 1.8 2 7.4 10 13.3 38 22.8 65 فيديو

       285 285 135 113 60 878  

ا بين دار النشر واستخدام كل مج الجدول السابق يتضح:  وجود عالقة دالة إحصائيا

(، وترواحت شدة 0.000أدوات التسويق اإللكتروني؛ إذ بل  مستوى المعنوية  

 العالقة بين ضعيفة إلى متوسطة كالتالي:

o  توجةةد عالقةةة متوسةةطة بالنسةةبة السةةتخدام الةةنا؛ إذ بلغةةت قيمةةة معامةةل توافةةق

مةةةن منشةةةورات العينةةةة، وكةةةان أكبةةةر  %87.1(, حيةةةث اسةةةتخدم  فةةةي 0.477 
                                                           

تم استبعاد المنشورات التي ال تحتوي على كل عنصر من آليات التسويق وعددها المكمل إلى  ن( 5

 الواردة في الصف األخير من الجدول
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وبنسةةبة قريبةةة جةةدا دار  نهضةةة   %99.6اسةةتخدام لةةه فةةي  دار دٌون  بنسةةبة 

، بينما جاء أقل استخدم فةي منشةورات  المركةز القةومي %99.2مصر   بنسبة 

 . %49.6للترجمة  بنسبة 

o    0.194توجةةد عالقةةة ضةةعيفة  بالنسةةبة السةةتخدام الصةةور بمعامةةل توافةةق بلةة ,)

مةن منشةورات العينةة، وكةان أكبةر اسةتخدام لهةا  %81حيث استخدمت الصةور فةي 

، بينمةةا جةةاء أقةةل اسةةتخدام فةةي  دار  %100فةةي  الةةدار المصةةرية اللبنانيةةة  بنسةةبة 

 .%73نهضة مصر  بنسبة 

o قةةة متوسةةطة بالنسةةبة السةةتخدام الهاشةةتال؛ إذ بلغةةت قيمةةة معامةةل توافةةق توجةةد عال

مةن منشةورات العينةة، وكةان أكبةر اسةتخدام لةه  %64.7(, حيث اسةتخدم  فةي 0.539 

، بينمةةا لةةم يسةةتخدم فةةي علةةى اإلطةةالق فةةي  %89.5فةةي  دار نهضةةة مصةةر  بنسةةبة 

 .منشورات  المركز القومي للترجمة 

o  بالنسةةبة السةةتخدام الةةروابط اإللكترونيةةة؛ إذ بلغةةت قيمةةة كمةةا توجةةد عالقةةة متوسةةطة

مةن منشةورات العينةة، وكةان أكبةر  %15.5(, حيث استخدم  في0.428معامل توافق  

، وأقةةةل اسةةةتخدام فةةةي  %52.5اسةةةتخدام لةةةه فةةةي  المركةةةز القةةةومي للترجمةةةة  بنسةةةبة 

 .0.4بنسبة " دار دٌونمنشورات  

o م كما توجد عالقة متوسطة بالنسبة الستخداMention ؛ إذ بلغت قيمةة معامةل توافةق

من منشورات العينةة، وكةان أكبةر اسةتخدام لةه فةي  %13.1.(, حيث استخدم  في409 

، ولةةةم يسةةةتخدم علةةةى اإلطةةةالق فةةةي منشةةةورات  %41.4 دار نهضةةةة مصةةةر  بنسةةةبة 

 .و الدار المصرية اللبنانية   المركز القومي للترجمة 

o دام الفيةةديو؛ إذ بلغةةت قيمةةة معامةةل التوافةةق كمةةا توجةةد عالقةةة ضةةعيفة بالنسةةبة السةةتخ

مةن منشةورات العينةة، وكةان أكبةر اسةتخدام لةه  %13.1(, حيث اسةتخدم  فةي 0.230 

، بينمةةا جةةاء لةةم يسةةتخدم علةةى اإلطةةالق فةةي  %22.8فةةي  دار نهضةةة مصةةر  بنسةةبة 

 .منشورات  الدار المصرية اللبنانية 

أدوات التسويق اإللكتروني  إنه في حين يتقارب استخدام بعض  مما سبق يتضح:

 النصود، الصور( التي تستخدم بنسب مرتفعة في منشورات كل دور النشر عينة 

الدراسة، ويتقارب استخدام الرابط اإللكتروني بنسب منخفضة في منشورات العينة، فإنه 

يتفاوت استخدام أدوات أخرى مثل الهاشتال الذي يستخدم بنسب مرتفعة في  دار نهضة 

 دار دٌون  و دار الشروق  ويستخدم بنسب منخفضة في  الدار المصرية مصر  و

اللبنانية  بينما لم يستخدم على اإلطالق  في منشورات  المركز القومي للترجمة  وهو ما 

انعكس على درجة التفاعل مع المنشورات وربطها ببعها لدى المستخدمين، وكذلك 

Mention    التي تستخدم بنسب متوسطة في منشورات  نهضة مصر  و دٌون

و الشروق  بينما ال تستخدم في منشورات  المركز القومي للترجمة  و الدار المصرية 

اللبنانية ، كذلك يتفاوت استخدام الفيديو بين نسب منخفضة في منشورات كل دور النشر 
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لم تستخدمه على اإلطالق، وتشير تلك  عينة الدراسة و الدار المصرية اللبنانية  التي

النتيجة إلى إلى تباين واختالف استخدام دور النشر ألدوات التسويق التي تساعد في 

 الوصول لجمهورها المستهدف وتتوافق مع أهدافها التسويقية.

ومن ثم نقبل الفرض األول القائل بوجود عالقة دالة إحصائياا بين دار النشر وأدوات  

 التسويق اإللكتروني المستخدمة في منشورات فيس بوك.

الفرض الثاني : تويد عالقة بيج دار النشر والميزة التسويقية لإلصدار المستخدمة في 

 منشورات فيس بوك.

دار النشر والميزة التسويقية لالصدار، تم الختبار معنوية وشدة العالقة بين 

 (:2إجراء اختبار  كا

 (12يدول رقم )
 العالقة بيج دار النشر والميزة التسويقية لإلصداراختبار  

 دار

 النشر

 

 الميزة 

 التسويقية

 

نهضة 

 مصر

 

 دٌو 

 

 الشروق

المرتز 

القومي 

 للتريمة

 

المصرية 

 اللبنانية

 

 6المجموا

 

 قيمة 

 27تا

 

 مستول 

 المعنوية

 

 معام 

 التوافق

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 .225 0.000 46.736 18.3 161 40 24 30.1 34 8.9 12 11.6 33 20.4 58 الفاعليات 

 .341 0.000 115.420 16.6 146 13.3 8 13.3 15 47.4 64 6.7 19 14 40 أهمية الكاتب

الجوانب 

 اإلنسانية
28 9.8 92 32.3 16 11.9 - - - - 136 15.5 101.443 0.000 322. 

 .207 0.000 39.485 12.3 108 3.3 2 - - 7.4 10 20 57 13.7 39 التشويق

الرؤية 

 والفلسفة
39 13.7 22 7.7 13 9.6 5 4.4 1 1.7 80 9.1 14.920 0.005 129. 

األسلوب 

 واللغة
12 4.2 49 17.2 17 12.6 - - 2 3.3 80 9.1 46.465 0.000 224. 

تنشيط 

 المبيعات 
13 4.6 21 7.4 14 10.4 15 13.3 3 5 66 7.5 11.106 0.025 112. 

أهمية 

 المعلومات
23 8.1 10 3.5 11 8.1 20 17.7 1 1.7 65 7.4 26.954 0.000 173. 

المبيعات 

 السابقة
7 2.5 25 8.8 13 9.6 11 9.7 3 5 59 6.7 13.925 0.008 125. 

األهمية 

 التطبيقية
21 7.4 12 4.2 1 7. 2 1.8 2 3.3 38 4.3 12.497 0.014 118. 

أهمية الحقبة 

 الزمنية 
3 1.1 6 2.1 13 9.6 13 14.5 - - 35 4 39.455 0.000 207. 

 .256 0.000 61.816 3.9 34 18.3 11 .9 1 1.4 14 2.1 6 .7 2 اتاحة اإلصدار

 .149 0.000 19.827 22.4 21 3.3 2 8 9 3 4 1.1 3 1.1 3 الجوايز

  878 60 113 135 285 285 ن

                                                           
إل  تم استبعاد المنشورات التي ال تحتوي عل  ت  ميزة مج الميزات التسويقية وعددها المكم  6

 ) ( الواردة في الصف األخير مج الجدول

 .4= 2درية الحرية لك  قيمة مج تا7 
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ا بين دار النشر وجميع الميزات مج الجدول السابق يتضح:  وجود عالقة دالة إحصائيا

(، وترواحت شدة 0.055التسويقية لإلصدارات؛ إذ بل  مستوى المعنوية أقل من  

 العالقة بين ضعيفة إلى متوسطة كالتالي:

o  حيةث 225بالنسبة للفاعليات؛ إذ بلغةت قيمةة معامةل توافةق  توجد عالقة ضعيفة ,).

مةةن منشةةورات العينةةة، وكةةان أكبةةر اسةةتخدام لةةه فةةي  الةةدار  %18.3اسةةتخدم  فةةي 

، بينمةةةا جةةةاء أقةةةل اسةةةتخدم فةةةي منشةةةورات  دار  %40المصةةةرية اللبنانيةةةة  بنسةةةبة 

 .%8.9الشروق  بنسبة 

o  بلغةةةت قيمةةةة معامةةةل توافةةةق توجةةةد عالقةةةة متوسةةةطة بالنسةةةبة ألهميةةةة الكاتةةةب؛ إذ

من منشورات العينةة، وكةان أكبةر اسةتخدام لةه  %16.6.(, حيث استخدم  في 341 

، بينمةةا جةةاء أقةةل اسةةتخدم فةةي منشةةورات  دار  %47.4فةةي  دار الشةةروق  بنسةةبة 

 .%6.7دٌون  بنسبة 

o  توجةةد عالقةةة متوسةةطة بالنسةةبة السةةتخدام الجوانةةب اإلنسةةانية؛ إذ بلغةةت قيمةةة معامةةل

مةةةن منشةةةورات العينةةةة، وكةةةان أكبةةةر  %15.5(, حيةةةث اسةةةتخدم  فةةةي 0.322توافةةةق  

، بينمةةا لةةم يسةةتخدم فةةي علةةى اإلطةةالق فةةي  %32.3اسةةتخدام لةةه فةةي  دار دٌون  بنسةةبة 

 .منشورات كل من  المركز القومي للترجمة  و الدار المصرية اللبنانية 

o معامةةل توافةةق  كمةةا توجةةد عالقةةة ضةةعيفة بالنسةةبة السةةتخدام التشةةويق؛ إذ بلغةةت قيمةةة

مةن منشةورات العينةة، وكةان أكبةر اسةتخدام لةه فةي  %13.3(, حيث استخدم  في0.207 

 .، ولم يستخدم في منشورات  المركز القومي للترجمة  إطالقاا %20 دار دٌون  بنسبة 

o  كما توجد عالقة ضعيفة بالنسبة الستخدام الرؤيةة والفلسةفة التةي يطرحهةا الكتةاب؛ إذ

مةةن منشةةورات العينةةة،  %9.1.(, حيةةث اسةةتخدم  فةةي129التوافةةق  بلغةةت قيمةةة معامةةل 

، وجاء أقل استخدام فةي  %13.7وكان أكبر استخدام له في  دار نهضة مصر  بنسبة 

 .%1.7الدار المصرية اللبنانية  بنسبة  

o   توجةةد عالقةةة ضةةعيفة  بالنسةةبة السةةتخدام أسةةلوب الكاتةةب ولغتةةه بمعامةةل توافةةق بلةة

مةةن منشةةورات العينةةة، وكةةان أكبةةر  %9.1الصةةور فةةي  (, حيةةث اسةةتخدمت0.224 

، بينمةةةا جةةةاء لةةةم تسةةةتخدم فةةةي التةةةرويج  %17.2اسةةةتخدام لهةةةا فةةةي  دار دٌون  بنسةةةبة 

 الصدارت  المركز القومي للترجمة .

o  كمةةا توجةةد عالقةةة ضةةعيفة بالنسةةبة السةةتخدام تنشةةيط المبيعةةات؛ إذ بلغةةت قيمةةة معامةةل

من منشورات العينة، وكان أكبر استخدام  %7.5(, حيث استخدم  في 0.112التوافق  

، بينمةةا جةةاء أقةةل اسةةتخدام لةةه فةةي منشةةورات  %13.3لةةه فةةي  دار الشةةروق  بنسةةبة 

 .%4.6 نهضة مصر  بنسبة 

o  كما توجد عالقةة ضةعيفة بالنسةبة السةتخدام أهميةة المعلومةات؛ إذ بلغةت قيمةة معامةل

نةة، وكةان أكبةر اسةتخدام من منشورات العي %6.7.(, حيث استخدم  في 173التوافق  
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، بينمةةا جةةاء أقةةل اسةةتخدام لةةه فةةي  %17.7لةةه فةةي  المركةةز القةةومي للترجمةةة  بنسةةبة 

 .%1.7منشورات  الدار المصرية اللبنانية  بنسبة 

o  وجاءت العالقة ضعيفة بالنسبة لباقي الميزات التسويقية التي وردت بنسةب منخفضةة

ابقة واألهميةة التطبيقيةة وأهميةة الحقبةة فةي المبيعةات تاسة في منشورات العينة المتمثلةة

 الزمنية واتاحة االصدار والجوائز التي حصل عليها الكتاب.

اختالف دور النشر فيما بينها في استخدام الميزات التسويقية  مما سبق يتضح:

ا  ألهمية الكاتب  في  الصداراتها؛ فتأتي  دار الشروق   كأكثر دور النشر استخداما

ا لهذه الميزة التسويقية،  حين تأتي  دار دٌون  كأقل دور النشر عينة الدراسة استخداما

ق والجوانب اإلنسانية ولغة الكاتب بينما تركز  دار دٌون  على استخدام  التشوي

وأسلوبه   كميزات تسويقية الصداراتها، في حين ال تستخدم منشورات  المركز 

القومي للترجمة  تلك الميزات التسويقة وتركز على استخدام  أهمية المعلومات 

والحقبة الزمنية ، بينما تركز  الدار المصرية اللبنانية  على الفاعليات وتقدم  دار 

 هضة  مصر توازناا في استخدام مختلف الميزات التسويقية.  ن

ومن ثم نقبل الفرض الثاني القائل بوجود عالقة دالة إحصائياا بين دار النشر والميزة 

 التسويقية لإلصدار المستخدمة منشورات مواقع التواصل االجتماعي.

 مناقشة أهم نتايج الدراسة :

قعاا رسمياا يعبر عنها واكتفى بعضها ال توفر جميع دور النشر المصرية مو -1

بالصفحات على مواقع التواصل االجتماعي، كما تختلف دور النشر المصرية في 

تفعيلها لمواقع التواصل االجتماعي سواء من حيث طبيعة موقع التواصل الذي 

تستخدمه أو معدل عرض المنشورات عليه أو األهداف التسويقية للمنشورات 

خدمين، وقد اهتمت كل دور النشر عينة الدراسة بالتعريف بنشأتها والتفاعل مع المست

وتطورها ووسائل التواصل معها إضافة إلى أهدافها ورسالتها عبر موقعها 

اإللكتروني، واختلفت فيما بينها في التعريف بشركائها وعضويتها في االتحادات 

صل االجتماعي المتاحة المحلية واإلقليمية والعالمية، كما تنوعت روابط مواقع التوا

 عبر المواقع عينة الدراسة.

استخدمت كل مواقع دور النشر عينة الدراسة تبويباا إلصداراتها وفقاا ألحدث   -2

اإلصدارات وتصنيفها حسب المحتوى، ووفرت المواقع آليات متنوعة للبحث عن 

اقع اإلصدارات بالموضوع واسم المؤلف ووفقاا للتصنيف وسنة النشر، وتميزت المو

بسهولة االستخدام من خالل وضع عالمات التبويب في صف واحد واستخدام 

العناوين لتقسيم المحتوى وتنوع أساليب التصميم والتفاعل مع الموقع، استخدمت كل 

المواقع عينة الدراسة اللغة العربية مع إمكانية التحويل لإلنجليزية في مواقع  دار 

 .مي للترجمة الشروق  و نهضة مصر  و المركز القو
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لم تهتم مواقع دور النشر عينة الدراسة بالتعريف بالفاعليات ومن أبرزها معرض  -3

وما يرتبط به من عروض وفاعليات عدا موقع  دار  2018القاهرة الدولي للكتاب لعام 

ا عن المعرض وصورة ألغلفة االصدارات المتاحة  نهضة مصر  الذي وضع خبرا

الخصومات وموقع المركز القومي للترجمة الذي وضع بالمعرض مع التنويه عن 

رابطاا للموقع، وبالنسبة للترويج لإلصدارات فقد اعتمد على التعريف باسم المؤلف 

وغالف الكتاب ونبذة عن محتواه، واختلفت المواقع في عرض اقتباسات من الكتب 

 صنيفه وسعره.والتعريف بعدد صفحاتها وحجمها وترقيمها الدولي وسنة نشر الكتاب وت

تتعدد األهداف الترويجية لمنشورات صفحات دور النشر عينة الدراسة على   -4

الفيس بوك ما بين الترويج لإلصدارات والترويج للفاعليات والترويج لألحداث، ويأتي 

وهو ما يختلف مع المواقع التي لم المعارض في مقدمتها الترويج للفعاليات المتمثلة في 

معارض ال سيما معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما جاء استخدام تهتم بالتعريف بال

الهاشتال الخاد بالمعارض في المرتبة الثانية الستخدامات الهاشتال ، وهى نتيجة 

التي أظهرت أن أهمية المعارض باعتبارها  49(2015دراسة )محمود فو،ي، تتفق مع

إضافة إلى كونها األكثر أكثر أنواع األحداث تسويقاا عبر مواقع األحداث الخاصة 

ا من قبل الجمهور لدوافع متعددة يأتي في مقدمتها الترفيه ثم التثقيف والتعلُم،  حضورا

التي أظهرت أن  50(2009ة)شيماء فاروق محمود شعال ،كما تتفق مع دراس

المعارض تعد أهم عوامل زيادة توزيع المطبوعات إلى جانب ما تمثله من أهداف ثقافية 

عة الكتاب ونشره بصفة عامة ، ويلي المعارض الترويج إلصدار جديد وخدمات لصنا

ثم الترويج لتنشيط المبيعات ثم الترويج ألكثر من إصدار، كما تتفق تلك النتيجة مع 

التي أوضحت أن من بين األهداف الترويجية التي  51(2010)إبراهيم مر،فالل،  دراسة

طة الثقافية كالندوات والمحاضرات يحققها التسويق اإللكتروني اإلعالن عن األنش

والمؤتمرات والمسابقات الثقافية وتوزيع الجوائز، وفي المرتبة الخامسة يأتي الترويج 

لحفالت التوقيع، وهو ما يتوافق مع الهدف األساسي الستخدام منصات التواصل 

م االجتماعي التي تتيح التفاعل مع الجمهور والوصول له للتعريف بالفاعليات ومن ث

زيادة األقبال عليها وتحقيق الهدف النهائي  بزيادة الطلب على إصدارات دار النشر 

 .وزيادة مبيعاتها والذي يمثل الفعالية الحقيقية للتسويق اإللكتروني

في مقدمة أشكال المنشورات الواردة في صفحات دور النشر  النصوص تأتي  -5

  في مقدمة محتوى المنشورات النصية  ي" تفاصي  الفاعلياتعينة الدراسة وتأت

في تلك الصفحات، وهو ما يتوافق مع كون الترويج للفاعليات يأتي في مقدمة 

األهداف الترويجية للمنشورات، ويمثل النا اللفظي المكتوب الوسيلة األساسية 

لتقديم المعلومات في الرسائل التسويقية المختلفة ومنها المنشورات على منصات 

االجتماعي لما تتيحه اللغة اللفظية من توفير المعلومات بشكل واضح ومحدد  التواصل

يُسهل على الجمهور المستهدف التعرف على التفاصيل التي تُمكنه من المشاركة في 

ا رئيساا في الترويج ألي  الفعاليات، يليها تقديم معلومات عن المؤلف الذي يعد عنصرا
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اإلصدار وملخا ألحداث الرواية وهو ما يمثل إصدار، يليها كل من تقديم نبذه عن 

 .البديل اإللكتروني للغالف الخلفي للكتاب الذي يوفر للقارص نظرة على محتواه

  Reviewsلم تغفل المنشورات النصية تقديم مراجعات عن اإلصدارات  -6

إلى أن تقييمات  eWOMر المداخ  النظرية للكلمة المنطوقة اإللكترونية وتشي

عمالء اإليجابية تؤثر إيجابياا على اتجاهات العمالء األخرين وتزيد من ومراجعات ال

فرد الشراء والعكس صحيح فالتقييمات السلبية تولد اتجاهات سلبية وتقلل احتماالت 

الشراء خاصة وأن التقيممات تأتي من العمالء ذوي التجارب شديدة اإليجابية أو 

، كما احتوت 52ؤثر في العمالء األخرينالسلبية جداا فتكون محملة بجوانب عاطفية ت

المنشورات النصية على التعريف بأسلوب الكاتب ولغته، واستخدم الُمسوق 

للتفاعل مع المنشورات لزيادة عدد الدعوة  اإللكتروني في دور النشر النصود في

  متابعيها وتداولها على وسائل التواصل االجتماعي.

في المرتبة الثانية بالنسبة لشكل المنشور الوارد في صفحات دور  الصورتأتي  -7

النشر عينة الدراسة صور الغالف يليه الغلف داخل تصميم والذي برز االهتمام به 

)ريم باعتباره يمثل كل من الماركة والمنتج في الوقت ذاته وهو ما يتفق مع دراسة 

لى أن التصميم الذي يقوم التي أشارت نتائجها إ 53(2014نجيب محمد الزناتي،

بالتركيز على صورة المنتج واسمه يأتي في المرتبة األولى في األشكال المفضلة لدى 

ا ألهمية صورة المنتج واسمه بما يمكن  المصممين في مجال التسويق اإللكتروني نظرا

المستهلك من طلبه واإلقبال عليه، وفي المرتبة الثالثة تأتي صور الفاعليات ثم 

 ن المصور. اإلعال

كأحد آليات التسويق اإللكتروني؛  الهاشتا تهتم دور النشر عينة الدارسة بتفعيل  -8

 بالدارإذ يأتي في المرتبة الثالثة بالنسبة ألشكال المنشورات، ويأتي الهاشتال الخاد 

في مقدمة أنواع الهاشتال المستخدمة في تلك المنشورات عدا  المركز القومي 

ستخدم الهاشتال على اإلطالق وهو ما يساعد على تتبع اصدارات للترجمة  الذي لم ي

بما  بمعارض الكتابالدار وتقيمات القراء لها ويربطها ببعضه، يليه الهاشتال الخاد 

يتوافق مع اهتمام الُمسوق اإللكتروني في دور النشر بشكل عام بالترويج  لمعارض 

تبرز أهمية الترويج لألحداث الكتاب بوصفها الفاعليات الترويجية الرئيسة؛ إذ 

والفاعليات خاصة من خالل منصات التواصل االجتماعي ألن تلك األحداث تعمل 

كأداة تنظيمية ال يقتصر دورها على دعم واستمرار المؤسسة وهياكلها وأدوارها 

فحسب بل تمثل سلسلة األحداث وسيلة أساسية لتنظيم العمل والتواصل مع الجمهور 

 Dhirajبالحركات الثقافية والمجتمعية والرؤى الفنية  خاصة فيما يتعلق
542018)Murthy,) وفي المرتبة الثالثة يأتي هاشتال #مجانين_القراءة و ،

#للمختلفين ثم يأتي هاشتال تنشيط المبيعات في المرتبة الثالثة ثم هاشتال اإلتاحة 

احة لدور النشر بالمكتبات التي يُمكن القراء من متابعة اإلصدارات الجديدة والمت

المختلفة، ثم يأتي هاشتال المؤلف واالصدار بنسب متقاربة ألنها أنواع من الهاشتال 

تتطلب المعرفة باسم اإلصدار ومؤلفه، ويتفق هذا االهتمام بالهاشتال في منشورات 
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دور النشر مع خلُصت إليه الدراسات من فعالية الهاشتال في تسهيل تجميع المعلومات 

اخل منصات التواصل االجتماعي من خالل نظام العالمات الجماعي، ذات الصلة د

وتعمل بوصفها  عالمة محادثة مشتركة  يقوم المستخدمون بتضمينها في منشوراتهم 

بشكل متعمد لالنضمام والمشاركة في نقاش جماعي حول ذات الموضوع أو لدعم 

 .Fabio Giglietto & Yenn Lee,2017) (55فكرة أو منتج أو شخا

في المرتبة الرابعة بالنسبة ألدوات التسويق  الروابط اإللكترونية تأتي  -9

اإللكتروني المستخدمة في منشورات دور النشر عينة الدراسة على فيس بوك، وتأتي 

روابط الموضوعات الصحفية في مقدمة تلك الروابط  بفارق كبير عن أنواع الروابط 

كز القومي للترجمة ودار الشروق التي األخرى، ويكثُر استخدامها في منشورات المر

تهتم بمشاركة الموضوعات الصحفية المنشورة عنها من أخبار ومقاالت نقدية، 

ويرتبط ذلك باهتمام تلك الدور بالخدمات اإلخبارية حتى في موقعها اإللكتروني 

 google playاإلخبارية، ويليه بنسب منخفضة البيع اإللكتروني و RSSبخدمة 

واالستبيانات اإللكترونية  youtubeمكتبة رقمية بتصنيفات مختلفة، والذي يتيح 

  ومشاركات من صفحات المؤلفين.

في المرتبة الخامسة من حيث أدوات التسويق اإللكتروني  Mentionيأتي  -10

المستخدمة منشورات دور النشر عينة الدراسة على فيس بوك عدا المركز القومي 

 Mentionا، ويأتي في المؤلف في مقدمة أنواع للترجمة الذي لم يستخدمه إطالقا 

وبفارق كبير عن األنواع األخرى والتي شملت  اسم االصدار وجهة شريكة للدار، 

 Veronica)مصمم الغالف، صفحة لتشجيع القراءة، وناقد(، ويتفق ذلك مع دراسة 

R. Dawson,2018)56 عادةا ما تشير إلى الشركاء  التي أظهرت أن المنظمات

ى جاهدة للتواصل معهم عبر منصات التواصل االجتماعي من أجل بناء عالقات وتسع

مع   Mentions,Tags,Tweetsمتبادلة المنفعة ودعم هويتها لدى العمالء من خالل 

 تجنب ذكر أية تعليقات سلبية بخصوصهم.  

المرتبة السادسة واألخيرة بالنسبة ألدوات التسويق  الفيديوهاتتمثل  -11

اإللكتروني المستخدمة في منشورات دور النشر عينة الدراسة، وتمثل فيديوهات 

الفاعليات أول أنواع الفيديوهات في المنشورات، ويليها بفارق واضح اإلعالنات، ثم 

اإلعالمية ، والفيديوهات يأتي اللقاء مع المؤلف في المرتبة الثالثة، ثم تأتي اللقاءات 

الموجهه للقراء للترويج للقراءة ثم األغنيات، ويعد استخدام الفيديوهات متسقاا مع ما 

من أهمية الفيديو في  57(2014)ريم نجيب محمد الزناتي،تشير إليه نتائج الدراسات 

تمام اإلعالن اإللكتروني؛ فهو من أكثر العناصر التي تعطيه قوة فائقة إلبها وإثارة أه

 رواد المواقع والصفحات وأنه يعمل على تبسيط المعلومات المقدمة للجمهور. 

تنشيط المبيعات وتسويق األحداث استخدمت دور النشر عينة الدراسة  -12

للتسويق اإللكتروني إلصدارتها وفاعلياتها  Real Time Marketing الجارية

وحضور العروض  المختلفة؛ فاستخدمت الخصومات ال سيما في فترات المعارض

المرتبط بالمشتريات وتوزيع الهدايا وربطت بين تلك العروض والتفاعل على 
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 Happy Hourصفحاتها على فيس بوك، وكان من أبرز عروض تنشيط المبيعات 

أو ساعة للخصومات من  دار نهضة  مصر خالل أيام معرض الكتاب وتوزيع هدايا 

م المشتريات وفعاليات لقراء هاري بوتر على المشترين من رواد المعرض وفقاا لقسائ

بعمل ليلة، كما قامت  دار دٌون  بسحب يومي بين المشترين من الدار للحصول على 

نسم مجانية من مطبوعات الدار، وقامت  دار الشروق  و الدار المصرية اللبنانية  

بعمل خصومات في أوقات مختلفة وخالل معرض الكتاب، أما  المركز القومي 

جمة  فقدم خصومات  طوال العام مع رفع نسبة الخصم خالل المعارض، كما للتر

فعلت دور النشر عينة الدراسة تسويق األحداث الجارية للترويج الصداراتها في 

مناسبات مختلفة وطنية واجتماعية ودينية لربط اقتناء الكتاب واهدائه في كل األوقات 

والتشجيع عليها باعتبارها العادة المحفزة وهو ما ارتبط بالتسويق االجتماعي للقراءة 

 على شراء الكتب واإلقبال على الفعاليات المرتبطة بها.   

أظهر التحليل الطابع الرسمي للمركز القومي للترجمة إذ اشتمل موقع المركز على صور  -13

 قرارات اإلنشاء الرسمية للمركز والهيكل التنظيمي له، كما ارتبط  التسويق من خالل صفحته

على فيس بوك بعرض تصريحات مدير المركز وربط األحداث وفاعليات به وتكرار عرض 

صورته في الفاعليات المختلفة التي يقوم بها المركز، إلى جانب وضع قوائم اإلصدارات أو ما 

يُعرف  بقوائم المطبوعات  التي تحتوي بيانات ببلوجرافية عن الكتب التي تصدرها دور النشر 

، فاستخدمتها صفحة  المركز القومي 58تفيدين المحليين سواء مؤسسات أو أفراد وترسلها للمس

للترجمة  كصورة في المنشورات والذي يعد أسلوباا تقليدياا ورسمياا ال يتناسب مع طبيعة 

الوسيلة اإللكترونية وال يعد جاذباا لمستخدميها، إضافة إلى غياب أدوات التسويق اإللكتروني 

م يتم تفعيل الهاشتال أو المنشن كما ندُر استخدام الفيديو فلم يستخدم سوى عن منشورات؛ إذ ل

ا شملتها عينة الدراسة، كما أن استخدامها للنصود  113في منشور واحد من إجمالي  منشورا

جاء في كثير من األحيان محدوداا مقتصراا علي كلمات مثل  جديد ،  أثناء الندوة  دون أية 

منشورات بصورة غالف اإلصدار دون أي نا مصاحب أو  تفصيالت كذلك استخدمت

ميزات تسويقية، كما اشتملت النصود غالباا على تصريحات مدير المركز والبيانات الصحفية 

 الرسمية.

خلصت نتائج اختبار الفروض إلى وجود عالقة بين دار النشر من ناحية وأدوات   -14

التسويق اإللكتروني المستخدمة في منشوراتها والميزات التسويقية لإلصدارات على موقع 

التواصل االجتماعي فيس بوك من ناحية أخرى مثل الهاشتال الذي يستخدم بنسب مرتفعة في 

لشروق  ويستخدم بنسب منخفضة في  الدار المصرية  دار نهضة مصر  و دٌون  و ا

اللبنانية  بينما لم يستخدم على اإلطالق  في منشورات  المركز القومي للترجمة ، وكذلك 

Mention   والفيديو التي تستخدم بنسب متوسطة في منشورات  نهضة مصر  و دٌون

ة  و الدار المصرية و الشروق  بينما ال تستخدم في منشورات  المركز القومي للترجم

اللبنانية ، وقد انعكس تفعيل أدوات التسويق المختلفة على زيادة التفاعل من قبل المستخدمين 

مع الصفحات التي تُفعل األدوات المختلفة للتسويق، كما تعمل األدوات المختلفة للتسويق في 
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بكات التواصل تكاملها وتنوعها على غضفاء الجاذبية والحيوية على صفحات الدار على ش

 .االجتماعي

ما اظهر اختبار الفروض اختالف دور النشر فيما بينها في استخدام الميزات التسويقية ك -15

ا  ألهمية الكاتب   الصداراتها؛ فتأتي  دار الشروق   كأكثر دور النشر عينة الدراسة استخداما

ى والحاليين ومن ثم تركز بوصفها الدار التي تحظى بأكبر عدد من كبار المؤلفين والُكتاب القدام

 عليها كميزة تسويقية تنافسية يبحث عنها القراء الذين يطلبون إصداراتها فكما تشير دراسة 
59(Daniel Del Castillo,2002) يُفضل القراء في العالم العربي األعمال الكالسيكية لكبار

التفضيالت الُكتاب مثل روايات نجيب محفوظ أو القصا القصيرة يوسف إدريس،  وهذه 

للُكتاب األقدم تجعل من الصعب على الُكتاب الجدد اختراق السوق، في حين تأتي  دار دٌون  

ا لهذه الميزة التسويقية بوصفها أحدث دار نشر في العينة  كأقل دور النشر عينة الدراسة استخداما

بينما  وتعتمد في األساس على مجموعة من الكتاب الجدد مع عدد محدود من كبار الكتاب،

تركز  دار دٌون  على استخدام  التشويق والجوانب اإلنسانية ولغة الكاتب وأسلوبه   كميزات 

تسويقية إلصداراتها التي تركز على أعمال الرعب والجريمة أو القصا الرومانسية واألعمال 

إلى أن الخيال (Olivia Tapper,2014(60ة الشعرية للُكتاب الشباب وكما تشير دراس

ا من أي وقت مضى؛  فعلى عكس الصورة  الرومانسي يعد أكثر أنواع النشر شيوعاا وربحا

النمطية للخيال الرومانسي باعتبارها تقليدية ومقاومة للتغيير تقدم دور النشر أعماالا تركز على 

والتكنولوجيا التفكير إلى األمام والتقدمية وذلك باستخدام االبتكارات الصناعية في المحتوى 

والعالمات التجارية وممارسة األعمال التجارية لتعزيز حالة هذا النوع كنموذل مالئم لنشر 

الكتب في القرن الحادي والعشرين، في حين ال تستخدم منشورات  المركز القومي للترجمة  

ا ميزات تلك الميزات التسويقة وتركز على استخدام  أهمية المعلومات والحقبة الزمنية  بوصفه

تتوافق مع األعمال التي تتم ترجمتها إلثراء الجوانب المعرفية للقراء، في حين تركز  الدار 

المصرية اللبنانية  على الفاعليات المتمثلة في حفالت التوقيع وما تتيحه من تواصل وتفاعل بين 

زناا في المؤلف والقراء إلضفاء ميزة تنافسية على مؤلفاتها، وتقدم  دار نهضة مصر  توا

استخدام مختلف الميزات التسويقية بما يتناسب مع تنوع إصدارتها واختالف جماهيرها 

  المستهدفة. 

 ما تثيره الدراسة مج دراسات مستقبلية:

دراسة التسويق وتنشيط المبيعات للكتاب اإللكتروني النصي والمسموع عبر التطبيقات  -1

 المختلفة.

 دراسة ومقارنة أساليب تسويق دور النشر المتخصصة ال سيما األطفال والكتب التراثية.  -2

 دراسة أساليب التسويق في المكتبات ال سيما السالسل الكبرى. -3

دراسة ميدانية للعوامل المؤثرة في طلب الجمهور للكتاب وعالقة الحمالت  -4

 التسويقية بالسلوك الشرائي. 
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