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Abstract: 

This study aims assess the impact of E-Marketing in the promotion of uses of Nano technology for 

Media industries by analyzing websites of ministries of Science and Technology in Iraq, Egypt 

and Saudi Arabia. 

The study concluded that there is a positive relationship between the E-marketing and uses of nano 

technology in the media industries. 

Keywords: E-marketing, Nano technology, Media industries.                                                     

 ملخص البحث

هتدف الدراسة اىل معرفة اثر التسويق االلكرتوين يف الرتويج الستخدامات النانو تكنولوجي يف الصناعات االعالمية 
والذي يعد من التقنيات التابعة لعلم املواد , وترتبط هذه التقنيات مع علوم الفيزايء والكيمياء احليوية والصناعات 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت , وهو علم متخصص بدراسة املواد وانتاجها يف العامل امليكانيكية والطبية والزراعية 
 الذري الصغري جدا .

وقد وظفت الدراسة اليت تعد من الدراسات الوصفية الدقيقة املنهج املسحي ابستخدام اداة حتليل املضمون للتعرف على 
 العرا  اللكرتونية لوزارات العلوم والتكنولوجيا واالتصاالت يفحيثيات التسويق االلكرتوين من خالل حتليل املواقع ا

 ومصر والسعودية.

خلصت الدراسة اىل عدة نتائج , من امهها وجود عالقة اجيابية بني التسويق االلكرتوين واستخدامات النانوتكنولوجي 
 يف الصناعات االعالمية .
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                                        .نولوجي , الصناعات االعالميةالتسويق االلكرتوين , النانو تك الكلمات املفتاحية :

 املقدمة 

ان تطبيق واستخدام التسويق االلكرتوين يف جمال الرتويج لتقنية النانو يف الصناعات االعالمية اصبح تطبيقا اتصاليا ذو 
اثري ,الن هذا التطبيق اصبح الطريقة الفاعلة للت امهية كبرية الصحاب الشركات والصناعات واجلمهور على حد سواء

 واالقناع واالشهار عرب شبكة االنرتنت السيما بعد تصدر هذه الشبكة وسائل االعالم اجلماهريية .

وتعد موضوعة النانوتكنولوجي من اهم الثورات والتطورات العلمية يف القرن الواحد والعشرين ابلرغم من بداايته يف 
لعشرين , حيث اسهم يف صناعة واخرتاع الكرتونيات السليكون والرتانسستورواملعامل االلكرتوين وظهرت منتصف القرن ا

ما تسمى ابلشرائح الصفية اليت ادت اىل نقلة نوعية يف عامل االتصاالت واملعلومات واحلاسوب والطب واهلندسة مرورا 
ير االقمار صميم العاب الفديو والتصوير السينمائي وتطو ابلصناعات االعالمية املتمثلة  ابجياد التلفزيون امللون وت

 االصطناعية .

ونتيجة هلذا التطور واتساع استخدامات هذه التقنية يف الصناعات االعالمية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت , فأن 
ل على نشر استخداماهتا والعم التسويق االلكرتوين سيؤدي حتما اىل احداث تغيري يف مسار الرتويج واالعالم هلذه التقنية
 وما تعكسه من منافع اقتصادية وعلمية وادارية واجتماعية على نواحي احلياة البشرية .

ومن هذا املنطلق قمنا بدراسة دور التسويق االلكرتوين يف الرتويج لتقنية النانو يف الصناعات االعالمية وتسليط الضوء 
اته وادواته وفنونه عرب حتليل املواقع االلكرتونية لوزارات العلوم على الدور االتصايل للتسويق وحتليل الي

 والتكنولوجياواملعلومات واالتصاالت لدول العرا  ومصر والسعودية .

 اوال: االطار املنهجي للدراسة

 مشكلة الدراسة : -1
لرتويج لفكرة استخدام تقنيات النانو , حيث الحظ الباحثان ظاهرة الدمج يؤدي التسويق االلكرتوين دورا مهما يف ا

الصناعي لتقنيات النانو يف الصناعات املختلفة وأتثري تلك التقنية على جوهر تلك املواد املصنعة من حيث توفريالقوة 
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الصناعات النظيفة  ال عن كونه منواملرونة والدقة وخفة الوزن والتخزين وتوفري الوقاية الصحية من اثر تلك الصناعات فض
واالمنة واحملافظة على البيئة,ومن هنا تنطلق مشكلة الدراسة من تساؤل رئيس هو " ما دور التسويق االلكرتوين يف نشر 

 وتعميم استخدامات النانو تكنولوجي يف الصناعات االعالمية ؟.
 : امهية الدراسة -2

دسية موضوعا حديثا ابلنسبة للمؤسسات الصناعية واالقتصادية واهلنتكمن امهية الدراسة احلالية يف كونه يتناول 
واالعالمية السيما فيما يتعلق ابلصناعات االعالمية اليت بدأت تدخل صناعات اجليل الرابع يف انتاج تقنيات االتصال 

 واالعالم وتكنلولوجيا  املعلومات وميكن حتديد هذه االمهية من خالل احملاور االتية : 
 ية االعالمية : وتتمثل ابلدور الذي يؤديه التسويق االلكرتوين يف الرتويج لالفكار املستخدمة واملتطورة .االمه -
االمهية املوضوعية : وتتمثل بتسليط الضوء على جزئية حديثة وموثرة يف عاملنا املعاصر كموسوعة النانو تكنولوجي  -

 قدمة .اليت بدأت اتخذ حيزا كبريا من الصناعات يف الدول املت
ا االمهية االجتماعية واالقتصادية : املتمثلة ابالنعكاسات االجيابية هلذه التقنية على احلياة املهنية والصناعية وأتثرياهت -

 االجتماعية واالقتصادية على منط احلياة البشرية .
 :  اهداف الدراسة -3
 النانو تكنلولوجي   الكشف عن امهية دور التسويق االلكرتوين يف نشر التطبيقات واالستخدامات -
 حتليل املواقع االلكرتونية للمؤسسات املعنية ابلرتويج لتقنيات النانو . -
 معرفة الفنون االتصالية واالعالمية املستخدمة يف الرتويج الستخدامات النانو تكنلولوجي .  -
 .الصناعات املختلفة تكنلولوجي يف االعالمية والتثقيف لفكرة توظيف النانو مسامهة هذه الدراسة يف صناعة املعرفة -
 معرفة اهم التطبيقات واستخدامات النانو يف انواع الصناعات االعالمية  -

 : نوع الدراسة -4
و اتقع هذه الدراسة ضمن مصفوفة الدراسات الوصفية واملتمثلة بدراسة احلقائق املتعلقة بطبيعة الظاهرة او املوقف 

 ( 1احلدث وذلك بغرض احلصول على معلومات كافية ودقيقة تليب حاجات واهداف الدراسة .)
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 : منهج الدراسة -5

اعتمدت هذه الدراسة يف ضوء االهداف املنهج املسحي الذي يعد " حماولة علمية دقيقة جبمع املعلومات من 
 (2تغريات الدراسة " )مفردات الدراسة للتعرف على الوضع الراهن لذلك اجملتمع يف ضوء م

 جمتمع الدراسة -6
 اجملال املكاين : وتتمثل بدراسة وحتليل املواقع االلكرتونية للمؤسسات االتية : -
 وزارة العلوم وتكنلولوجيا  املعلومات )العرا  ( -
 وزارة االتصاالت واملعلومات )مصر ( -
 وزارة االتصال وتقنية املعلومات ) السعودية (  -
ة دور وتتحدد بتحليل الفئات الرئيسية والفرعية للمواقع االلكرتونية يف املؤسسات املذكورة اعاله ملعرفاجملال الزماين :  -

 التسويق االلكرتوين للنانو تكنلولوجي يف الصناعات االعالمية 
 : اداة الدراسة -7

لذي يهدف ا اعتمدت الدراسة على حتليل املضمون الكمي والكيفي الذي يعرفه بريلسون أبنه " اسلوب البحث
 ( 3اىل الوصف الكمي واملوضوعي واملنهجي للمحتوى الظاهر لالتصال ")

 
 :  عينة البحث -8

 اعتمدالباحثان يف اختيار عينة الدراسة على طريقة واسلوب العينة القصدية .
 الصدق والثبات : -9

لتحليل على خنبة من االساتذة احملكمني للتأكد من ان االستمارة يف اجراءات الصد  والثبات مت عرض استمارة ا
وافية للتحليل , وفيما يتعلق ابلثبات فقد اعتمدان على معادلة )هولسيت(.وتوصل الباحثان اىل اختالفات بسيطة 

ية اىل نتائج مبني نتائج التحليل االول ونتائج التحليل الثاين , بعد القيام ابلتعويض عن طريق حتويل احلقائق الرق
 (4وهي نسبة عاليةلتأكيد الثبات.) %94فأن معدل الثبات وفقا ملعادلة )هولسيت( تنب انه 
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 : مفاهيم الدراسة -10
التسويق االلكرتوين :جمموعة من االنشطة التسويقية اليت تستخدم شبكات االتصال واحلاسب االيل واالنرتنت  -

 (5والرتويج للسلع واخلدمات .) والوسائل التفاعلية لتحقيق االهداف التسويقية
 (6اننو مرت ) 100و  1النانوتكنولوجي :هي تقنية تعمل على دراسة املادة وفهمها ومراقبتها اببعاد ترتاوح مابني  -

واليت ميكن اسخدامها يف مجيع اجملاالت العلمية املختلفة مثل الفيزايء والكيمياء والبيولوجيا وعلم املواد واهلندسة 
 (8ذه اخلصائص الفيزايئية للنانو يف انشاء وصناعة مواد وانظمة وظيفية ذات قدرات فريدة .)( وتوظف ه7.)

الصناعات االعالمية :جمموعة من الصناعات واالجهزة التقنية واالتصالية املستعملة يف تنفيذ وانتاج االعمال  -
 والفعاليات االتصالية املتطورة , مثل : 

 احلاسوب واالنرتنت        -صناعة الور                     -
 االنتاج السينمائي  -صناعة الرتانسستور             -
 العالمة التجارية  -صناعة التلفزيون                -
 التصوير الصحفي والتلفزيوين -صناعة االقمار االصطناعية    -
 املونتاج وااللوان والتصميم  -العاب الفديو                     -

 

 اثنيا : املقاربة النظرية للدراسة 

 امهية وخصائص التسويق االلكرتوين: -1
ترجع امهية التسويق االلكرتوين يف الوقت الراهن اىل املنافسة العاملية احلادة والتسابق الدويل للشركات املتطورة يف 

تقنيات ات املستهدفة يف ابعد بقاع العامل عرب توظيف الجذب املستهلكني حنو السلع واخلدمات والوصول اىل الفئ
احلديثة للرتويج واالعالن والعالقات العامة ووسائل االتصال االلكرتونية خبطط وااسرتاتيجيات مدروسة ومؤثرة يف سلوك 

 (9اجلمهور اعتمادا على االسلوب واللغة واالقناع والوسيلة .)
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 (10عديد من احملاور لعل ابرزها )وتكمن امهية التسويق االلكرتوين يف ال
اعتماد اجلمهوربنسبة كبرية جدا على شيكة االنرتنت ووسائل االتصال االلكرتونية التفاعلية مما يتيح امكانية بث  -

 وونشر االعالانت والرسائل االتصالية بشكل يومي ومكثف .
 امكانية الوصول اىل االسوا  العاملية وكسب عمالء جدد . -
 اخلدمات وفق حاجات السو  واملستهلك والعمالء .تقدمي السلع و  -
 حتسني اداء املؤسسات والشركات وبناء صورهتا الذهنية لدى اجلمهور .  -
ضمان التفاعلية مع اجلمهور والفئات املستهدفة واستقبال ردود االفعال مما يوفر جوا اتصاليا مؤثرا يسهم يف تطوير  -

 هلك .الصناعات والتعرف على حاجات ورغبات املست
(اىل االهداف اليت يسعى اليها املسوقون من خالل استخدام التسويق Chaffeyو    Smithويشري اخلبريان )
 (11االلكرتوين :)

 زايدة املبيعات من خالل التوزيع والرتويج يف نطا  واسع . -
 تقدمي قيمة مضافة للعمالء . -
 ساؤالهتم .التقرب من الزابئن من خالل التفاعل واالستجابة والرد على ت -
 ختفيض تكاليف االنتاج االعالمي يف جماالت التصوير والطبع والتصميم واالعالانت . -

 (12) ومن اخلصائص اليت يتسم هبا التسويق االلكرتوين ماأييت
خاصية اوتوماتيكية الوظائف التسويقية خاصة يف الوظائف اليت تتصف ابلتكرار والقابلية للقياس الكمي مثل  -

 وتصميم املنتجات واملبيعات وادارة املخزون . حبوث التسويق 
خاصية التكامل يب الوظائف التسويقية بعضها البعض ومع اجلهات املعنية ابحملافظة على العمالء, والذي يطلق  -

 ق التفاعلي .عليه منهج ادارة العالقات ابلعمالءوالذي طور اىل مايطلق عليه ابلتسوي
 

 تطبيقات النانوتكنولوجي يف الصناعات االعالمية  -2
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رمبا مل حتظ اي تكنولوجيا سابقة أبهتمام وترقب العلماء والباحثني واالعالمني كما حظيت به تقنية النانو اليت تعد 
يميائية والفيزايئية لكتكنولوجيا القرن الواحد والعشرين ,واليت متيزت ابلعامل املشرتك واملندمج مع مجيع الصناعات ا

والطبية واهلندسية والزراعية وامليكانيكية واالعالمية , ومل يكن ابستطاعة العامل ان يتحدث عن اماكن توظيف اخلالاي 
الشمسية وتصنيع بطارايت اهليدروجني لوال تلك الوثبات التكنولوجية اليت سخرهتا لنا تكنولوجيا النانويف جمال توليد 

واستخدام املواد النانوية يف بعض الصناعات والتطبيقات املعملية واليت تشري االحباث اىل ان هذه الطاقة اجلديدة 
التطبيقات ليست حديثة العهد , فقد تناول عامل الفيزايء االملاين )البريت انشتاين( يف جزء من برانجمه العلمي يف رسالة 

 املاء حيث متكن من حساب ابعاد جزي  واحد من السكر الدكتوراه منذ مايقارب مئة عام عن كيفية ذوابن السكر يف
 ( .13ووجد ان ال يتعدى النانو مرت الواحد )

 ويف منتصف القرن العشرين بدأ الفيزايئي االمريكي )ريتشارد درفمان ( حبوثه انطالقا من تساؤله الشهري ..
حماضرته  حدة واعادة ترتيبها كما يريدون ؟(يف).. ماذا ميكن للعلماءفعله اذا استطاعوا التحكم يف حتريك الذرة الوا

املعروفة )هناك متسع من القاع( اليت القاها يف امام اجلمعية الفيزايئية االمريكية ,والذي اعلن فيها بداية االعالن عن 
 (14جمال جديد اطلق عليه بتقنية النانو .)

تعبري عن طر  مرة يف سبعينييات القرن العشرين للكما اطلق الباحث الياابين )نوريوات ينغوشي( تقنية النانو الول 
 (15تصنيع عناصر ميكانيكية وكهرابئية متناهية يف الصغر بد  عالية .)

وسرعان ما تلقفت وسائل االعالم الغربية هذه التقنية اجلديدة وبدات تطلق عليها تسميات خمتلفة مثل اجليل الرابع, 
 مات وبدات تدخل الصناعات النانوية يف عامل االالكرتونيات واحلاسب االيلوالتكنولوجيا الدقيقة ,وتكنولوجيا النمن

 ( 16واالقمار الصناعية وصناعة السليكون والرتانسستور والتلفزيون وصناعة افالم الكارتون واالفالم السينمائية .)
انه مت تصميم جهاز قياس لدرجات افضل اداء واصغر واخف من االجهزة  وذكر مدير احباث وكالة انسا االمريكية..

( كما مت تصنيع اقراص صلبة صغرية جدا ذات 17.)2010احلالية وموفر للطاقة واستخدم يف رحالت الفضاء عام 
ويب مسعات ختزينية هائلة تضم ملفات مرئية وصوتية تتميز خبفتهاوصالبتها ووضوح صورهتا ودقة صوهتا مثل مكعب 

 (18بلو اصغر مشغل ومسجل يف عامل االجهزة الفديوية . )
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ويف السعودية مت اخرتاع خالاي مشسية حببيبات السليكون النانوية  تتميز بزايدة الطاقةالكهرابئية واطالة عمر اخللية 
التلفزيونية واالنتاج  نواتوتقليل احلرارة , وصناعة بطارية ورقية ابانبيب الكربون النانوية واستخدامها يف الكامرات والق

 (19االعالمي . )
كما قامت شركة ساسونك بصناعة هواتف نقالة اببعاد متناهية الدقة والسرعة والصغر ابستخدام حملول اننو الفضة 

 (20واالملنيوم )
االت وبناءا على ماتقدم فان تقنية النانو هي ثورة تكنولوجية ورقمية ستعمل على دمج اخلطوط الفاصلة بني اجمل

املادية والرقمية والبيولوجية واخرتا  التكنولوجيا الناشئة يف عدد من اجملاالت مبا يف ذلك الروبواتت والذكاء االصطناعي 
 واحلوسبة الكمومية واالنرتنت والطباعة ثالثية االبعاد واملركبات املستقلة , وستفتح عصرا جديدا من اتريخ البشرية . 

 
 اسة التطبيقية :اثلثا :حتليل نتائج الدر 

وزارة العلوم وتكنلولوجيا املعلومات العراقية : هي وزارة حكومية تتمتع ابلشخصية املعنوية وميثلها وزير العلوم  -1
والتكنلوجيا او من خيوله ، وهتدف الوزارة النهوض بواقع العلوم والتكنلوجيا يف العرا  ومواكبة العلمية والتكنلولوجيا 

 (21.) 2003ه الوزارة سنة يف العامل مت أتسيس هذ
وزارة االتصاالت وتكنلولوجيا املعلومات يف مصر : هي هيئة حكومية مسؤولة عن تكنلولوجيا االتصاالت  -2

, اخذت الوزارة على عاتقها مسئولية اعداد اخلطط واالسرتاتيجيات احلكومية  1999واملعلومات أتستت سنة 
يا خل مجهورية مصر ويرتأس هذه الوزارة وزير االتصاالت وتكنلولوجاملتعلقة بتكنلولوجيا االتصال واملعلومات دا

 ( 22املعلومات طبقا للدستور املصري .)
وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات يف السعودية : منظمة حكومية تعىن خبدمات الربيد واالتصاالت واملعلومات يف  -3

 (23.)1926يق ومراحل اترخيية لالتصاالت , مت أتسيس هذه الوزارة سنه السعودية وهلا اتريخ عر 
 

 العناصر التعريفية للمواقع االلكرتونية :  -1
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 يبني وجود الشعار والرمز يف املوقع االلكرتوين الرمسي للوزارات (1جدول رقم )

 

 

 

 

صممت الوزارات املعنية ابلدراسة  يف العرا  والسعودية شعارا خاصا هلما يتناسب مع نشاط الوزارة أبستثناء الوزارة 
 املعنية يف مصر اليت اعتمدت الشعار العام للدولة .

 يبني الية االتصال ابلوزارة  (2جدول رقم )                                 

 

 

 

 

اعدا ا  واملصر وفرت ارقام وهواتف للوزارة للتواصل مع املواطنني, ميبني اجلدول اعاله ان الوزارت املعنية ابلدراسة العر 
السعودية ليس هلا ارقام خاصة ابلوزارة ،اما تقدمي الشكاوى واملقرتحات كانت مصر والسعودية خمصصة ابواب خاصة 

 لتقدمي املقرتحات والشكاوى، اما العرا  فقد خلت من هذه االبواب، وهذه 

الروابط  وزارةوصف ال الرمز الشعار  الوزارة ت
 والصفحات

   ×  العرا  1
   ×  مصر  2
     السعودية  3

تقدمي الشكاوى  ارقام وهواتف الوزارة ت
 واالستفسارات

املفرتحات 
 واملعلومات

 × ×  العرا  1
    مصر 2
   × السعودية 3
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 االبواب  تساعد على اتساع دائرة التعاون وتباول االراء واالفكار بني الوزارات واملواطنني .  

 

 وين الرمسي للوزارةااللكرت  يشري اىل توفري اللغات املستخدمة يف عرض املعلومات النانوية يف املوقع ( 3جدول رقم )    

عريب  الوزارة ت
 فصحى

عريب  انكليزي عريب عامة
 انكليزي

عريب 
انكليزي  
 كردي

      العرا  1
      مصر 2
      السعودية 3    

 

ة اعاله ان الوزارات يف السعودية والعرا  اعتمدت اللغات الثالثة اليت تتمثل ابالنكليزية والعربية والكردي يبني من اجلدول
، ماعدا مجهورية مصر فقد اعتمدت لغتني فقط هي العربية واالنكليزية , وان الوزارات يف العرا  والسعودية قد وضعوا 

 يف احلسبان خماطبة خمتلف املواطنني . 

 

 ( 5جدول رقم )                                    

 يبني توفري الوسائط املتعددة يف املوقع االلكرتوين الرمسي للوزارات الثالث     

نصوص  الوزارة  ت
 وصور

نص  صور فديو 
 مكتوب 

نصوص  صوت 
 تشعبية 

خمطط 
 بنائي

صور 
 حمرتكة

 × × × ×  ×   العرا  1
 × × ×      مصر 2
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     × ×   وديةالسع 3
 

يبني من اجلدول اعاله ان هناك تباينا يف احتاد الوزارات على الوسائط املتعددة يف عملية التسويق للنانو يف الصناعات 
 االعالمية, فأن كل الوزارات استخدمت

فقد خلت من النصوص التشعبية وخمطط بنائي وصور حمرتكة, اما   نصوص والصور والنص واملكتوب اما مصر والعرا  
 مصر فقد انفردت  بفئة ابلصوت .

 ثالث          الرمسي للوزارت اليبني توافر عناصر املزيج الرتوجيي والتسويقي للموقع االلكرتوين ( 6جدول رقم )

 

ن وزارة االتصال والتقنية املعلومات يف السعودية حلصت على اعلى معطيات بيانية يف تناوهلا ( تبني ا6يف اجلدول رقم )
( تكرارا اما العالقات 5( وبواقع ) 031/0للمزيج التسويقي والرتوجيي يف املوقع الرمسي للوزارة اذ جاء االعالن بنسبة ) 

( تكرارا , وقد جاءت يف املرتبة 7( وبواقع )0/0 44( تكرارا والرتويج بنسبة )4( وبواقع )0/0 25العامة بنسبة )
( تكرارا 4( بواقع )0/0 31الثانية وحصلت على معطيات بيانية هي مجهورية مصر العربية اذ جاء االعالن بنسبة  )

  (  تكرارا, وجاءت العرا6(بواقع )0/0 63( تكرارا واما الرتويج بنسبة )3( بواقع )0/0 12والعالقات العامة بنسبة )

 املرتبة السعودية املصرية العراقية الفئات ت
1  

 االعالن
 السعودية 0/0 ك 0/0 ك 0/0 ك
2 025/0 4 31 0/0 5 031/0 

ات العالق 2
 العامة

 مصر 0/0 25 4 023/0 3 012/0 1

 العرا  044/0 7 0/0 64 6 0/0 62 5 الرتويج 3
 0  100 8  اجملموع

/0 
13 100  

0/0 
16 100 0/0 100 

0/0 
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( تكرارا 2( بواقع) 0/0 25يف املرتية االخرية يف تناوهلا للعناصر املزيج الرتوجيي والتسويقي اذ حصل االعالن بنسبة )
( تكرارا  وهذا يعين 5( بواقع )  0/0 62( تكرارا  اما الرتويج بنسبة) 1( بواقع )0/0 12والعالقات العامة بنسبة )

 الرتويج والتسويق للنانو تنكلولوجي أبستثناء السعودية .ان الدول العربية ضعيفة جدا يف عملية 

 

  بينب اشكال االعالانت وعرضها يف مواقع االلكرتونية الرمسية للوزارات الثالث                                 ( 7جدول رقم )       

 

 املرتبة السعودية  مصر  العرا  الفئات  ت
1  

 نص مكتوب
  0/0    ك 0/ 0  ك 0/0   ك

 
 0/0 29 12 0/0 32 6 040/0 4 السعودية 

نصوص  2
 وصور

4 040/0 5 26 0/0 15 37 0/0 
 
 

 مصر 
 012/0  5 0/0 صفر 0/0 صفر فديو 3

نصوص  4
 تشعبية

 0/0 صفر 0/0 صفر 0/0 صفر
 
 
 

 العرا 

 0/0 17 7 0/0 21 4 020/0 2 صور 5
رسوم   6

 كارتونية 
 0/0 5 2 0/0 صفر 0/0 صفر

 0/0 صفر 0/0 21 4 0/0 صفر صوت  7
 0100/0 41 0100/0 19 0100/0 10 اجملموع  8
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من خالل  الثالث فقد تبني ( يبني اشكال االعالانت واملعلومات يف املواقع االلكرتونية للوزات7يشري اجلدول رقم )
التحليل ان موقع وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات يف السعودية جاءت ابملرتبة االوىل اذ احتل النص املكتوب على 

( تكرارا ، واحتل الفديو 15( وبواقع ) 037/0( تكرارا ، اما النص املكتوب بنسبة ) 12( وبواقع ) 029/0نسبة ) 
( تكرارا والنصوص والتشعبية والصوت جاءت بنسبة )صفر ( اما الرسوم الكارتونية بنسبة 5)( بواقع  0/0 12نسبة )

( 0/0 36( تكرارا , وجاءت ابملرتبة الثانية مجهورية مصر العربية اذ النص املكتوب اخذ نسبة )2( وبواقع )0/0 5)
 21را, واحتلت الصور والصوت بنسبة )(تكرا5( بواقع )0/0 26(تكرارا ,اما النصوص والصور بنسبة )   6وبواقع )  

(  لكل واحدة 0/0( تكرارا لكل منهما والفديو والنصوص التشعبية والرسوم الكارتونية بنسبة) صفر 4( بواقع )0/0
 منها , وجاء العرا  وكالعادة يف املرتبة االخرية ,

( تكرارا لكل واحدة منهما , والصور 4( وبواقع )0/0 40النصوص والصور على نسبة )اذ احتل النص املكتوب و  
(   0/0( تكرارا , اما الفديو والنصوص التشعبية والرسوم الكارتونية والصوت بنسبة )صفر 2( بواقع )0/0 20بنسبة )

 ( تكرارا لكل واحدة منهما .  0/0وبواقع )صفر 

 يبني انواع الصور املستخدمة يف االعالانت للتسويق للنانو تكنولوجي  للمواقع االلكرتونية( 8جدول رقم )         

 املرتبة  السعودية مصر العرا  الفئة ت
 السعودية  0/0  ك 0/0  ك 0/0   ك صور اشخاص 1

2  29 0/0 8 53 0/0 10 52 0/0 
 مصر 032/0 6 0/0 33 5 0/0 29 2  صور تقنية للنانو 2
صور نتاجات  4

 علمية 
 العرا  0/0 16 3 0/0 12 2 0/0 43 3

 0/0 100 19 0/0 100 15 0/0 100 7 اجملموع
   

( انواع الصور املستخدمة يف االعالانت والتسويق لتقنية النانو يف املواقع االلكرتونية الرمسية للوزارات 8يبني جدول رقم ) 
ور وىل هي السعودية الاها اكثر استخداما للصور للرتويج عن النانو تكنولوجي اذ احتلت صالثالثة فجاءت يف املرتبة اال
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( تكرارا وصور 6( وبواقع )0/0 32( تكرارا اما صور لتقنية النانو بنسبة )10( وبواقع )0/0 52االشخاص نسبة )
نية فكانت ملصر اذ اخذت صور االشخاص ( تكرارا , اما يف املرتبة الثا3( وبواقع ) 0/0 16للنتاجات العلمية بنسبة )

( تكرارا ، اما صور للنتاجات 5( وبواقع )0/0 33( تكرارا , اما صور لتقنية النانو بنسبة )8( وبواقع )0/0 53نسبة )
( تكرارا , اما العرا  جاء يف املرتبة االخرية فحصلت على نسبة لصور االشخاص 2( وبواقع )0/0 12العلمية بنسبة )

( تكرارا , والصور للنتاجات العلمية بنسبة 2( بواقع )0/0 29( ,اما صور لتقنية النانو بنسبة)2وبواقع ) (0/0 29)
 ( تكرارا . 3( وبواقع )0/0 43)

ارات ل التسويقي للنانو تكنولوجي يف املواقع   االلكرتونية للوز يوضح استخدام اسرتاتيجيات االتصا( 9جدول رقم )
 الثالث

 

 املرتبة السعودية  مصر  العرا  االسرتاتيجيات  ت
اسرتاتيجية بناء الرسالة  1

 االتصالية 
 السعودية  0/0 ك 0/0  ك 0/0  ك
5 56 

0/0 
6 40/0 8 38 0/0 

 مصر 
 22 2 اسرتاتيجية الصورة الذهنية  2

0/0 
5 33 0/0 10 48 0/0 

 22 2  اسرتاتيجية احلمالت التسويقية 3
0/0 

 العرا   0/0 14 3 0/0 27 4

 100 9  اجملموع 
0/0 

 100 
0/0 

 100 
0/0 

 

تشري اجلدول اعاله اىل استخدام االسرتاتيجيات االتصالية للتسويق للنانو تكنولوجي يف املواقع االلكرتونية  للوزارات 
ة ابلدراسة اذ تبني ان السعودية جاءت يف املرتبة االوىل يف استخدام االسرتاتيجات االتصال التسويقي اذ حصلت املعني
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 48( تكرارا , اما اسرتاتيجية الصورة الذهنية بنسبة )8( بواقع )0/0 38اسرتاتيجية بناء الرسالة االتصالية على نسبة )
( تكرارا , وجاءت يف املرتبة 3( بواقع )0/0 14ت التسويقية بنسبة )( تكرارا , واسرتاتيجية احلمال10( بواقع )0/0

( تكرارا , واسرتاتيجية 6( بواقع )0/0 40الثانية مجهورية مصر العربية اذ حصلت اسرتاتيجية بناء الرسالة االتصالية على )
( 4( بواقع )0/0 27ية بنسبة )( تكرارا اما اسرتاتيجية احلمالت التسويق5( بواقع ) 0/0 33الصورة الذهنية بنسبة )

( 5( بواقع )0/0 56تكرارا , وجاء يف املرتبة االخرية العرا  اذ حصلت اسرتاتيجية بناء الرسالة االتصالية على نسبة )
( تكرارا , اما اسرتاتيجية احلمالت التسويقية 2( بواقع )0/0 22تكرارا ,  واسرتاتيجية بناء الصورة الذهنية بنسبة )

 ( تكرارا . 2( بواقع )0/0 22بنسبة )

 يوضح االلوان املستخدمة وتصميم املوقع االلكرتوين للوزارت املعنية  (10جدول رقم )  

 

 االلوان  الوزارة  ت
 امحر  –االبيض  العرا  1
 واالسود  – االبيض مصر  2
 االبيض  السعودية  3

  

( االلوان املستخدمة يف املواقع الرمسية للوزارات الثالث وكيفية تصميمها ,تبني من خالل التحليل 10يوضح اجلدول رقم )
ان وزارة االتصال وتقنية املعلومات يف السعودية مستخدمة اللون االبيض يف موقعها الرمسي ويدل اللون االبيض على 

ضوح وخفيف للعني اما التصميم فكان ممتاز من حيث االبواب والصور والفديوات واملعلومات املوجودة يف املوقع اذ  الو 
كان املوقع شامل وغزير من كل النواحي ، واحتل املرتبة االوىل من انحية الشكل واملضمون , اما جاء يف املرتبة الثانية 

السود وتدل هذه االلوان على الوضوح لكن كانت املعلومات املكتوبة يف موقع مجهورية مصر اذ كان ابللون االبيض وا
املوقع حبجم صغري جدا وكان االبواب واملعلومات متوسطة من حيث الشكل واملضمون وكانت املعلومات عن النانو 
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وقع ضعيف من اذ  كان املقليلة , اما جاء يف املرتبة االخرية هو العرا  اذ كان استخدام اللون االبيض واالمحر يف املوقع 
 حيث املعلومات والتصميم واالبواب . 

 

 نتائج الدراسة النظرية :

ان التسويق االلكرتوين اصبح من الفنون االتصالية اليت الميكن االستغناء عنها يف عامل املؤسسات والشركات والتنافس  -1
 ابح .الدويل جلذب اكرب عدد من اجلمهور,لبناء الصورة الذهنية وحتقيق االر 

 ( اننو مرت.100ان النانوتكنولوجي علم يهتم ابلتعامل مع املواد يف مستواها الذري واجلزيئي مبقياس اليتعدى ) -2
 على يد العامل والفيزايئي االمريكي الشهري ) ريتشارد دريفمان(. 1959تعود البداية احلقيقية لعلم النانو اىل عام  -3
لصناعات االعالمية وسيسهم يف املستقبل بنتائج مذهلة تؤدي اىل هناك اندماج واضح بني النانو تكنولوجي وا -4

 تطوير العمل واالنتاج االعالمي.
هناك عالقة تواصلية وتسويقية بني موضوعة النانوتكنولوجي واالنشطة االعالمية لغرض التسويق والرتويج ,نظرا  -5

ات احلياة االجتماعية راعة ويف مجيع نواحي وقطاعللدور الذي ستلعبه هذه التقنية يف عامل االقتصاد والبيئة والطب والز 
 واملهنية والصناعية .

 
 نتائج الدراسة التحليلة :

 تبني من خالل التحليل ان الوزارات الثالث مل حتدث مضامينها أبستثناء السعودية .  -1
 ويقي والرتوجيي . ستبني من خالل التحليل ان الوزارت املعنية ابلدراسة مل توفق يف استخدام عناصر املزيج الت -2
لوحظ ان املواقع االلكرتونية اخلاضعة للتحليل مل تستخدم صور كثرية للتسويق عن النانو امنا كانت الصور مقتصرة  -3

 على االشخاص .
تبني من خالل التحليل ان الوزارات املعنية ابلدراسة مل توظف اسرتاتيجيات االتصال التسويقي بشكل كاف ماعدا  -4

 استخدمت االسرتاتيجيات بشكل قليل . السعودية كانت قد
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ابلرغم من ان الدول املعنية ابلدراسة لديها استخدامات عديدة يف خمتلف الصناعات اال ان التسويق والرتويج   -5
 لتطبيقات النانو يف الصناعات االعالمية كانت قليلة جدا ابلقياس المهية هذه التقنية يف االعالم واالتصاالت . 

 
 التوصيات :

 ا على مامت التوصل اليه من نتائج نظرية وميدانية يف هذه الدراسة ,يتقدم الباحثان جبملة من التوصيات :بناء

اجراء دراسات مماثلة من قبل ابحثني اخرين يف جمال التسويق االلكرتوين ملوضوعات وقضااي جمتمعية تسهم يف  -1
 التطور العلمي والثقايف.

اعات نوتكنولوجي من قبل الباحثني ذوي االختصاص نظرا لدوره الكبري يف الصناثراء البحث العلمي  بدراسة علم النا -2
 املستقبلية .

ضرورة تضمني املناهج الدراسية يف اجلامعات مقرر ) علم النانو تكنولوجي( وفتح مراكز علمية الجراء البحوث  -3
 ل.والدراسات يف هذا االختصاص احليوي والذي تشري نتائجه ابنه سيكون علم املستقب
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