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 دور الوالء الرقمي في تعزيز قيمة ومكانة الماركة التجارية
Role of E-Loyalty in Enhancing Brand Value and Position 

 نرمين السيد علي أحمد عبد الحليم م.د/

 التجمع الخامس –العالي للفنون التطبيقية المعهد  - مدرس دكتور بقسم اإلعالن

 ملخص البحث

 مقدمة

حٌاة األفراد فً العصر  إن النمو السرٌع للتجارة اإللكترونٌة وتزاٌد التطبٌقات الرقمٌة كان من العوامل األساسٌة فً تغٌر

لإلتصال المؤسسً للماركات الحالً واتجاههم للتسوق عبر االنترنت، لذا كان من الضروري تغٌٌر الطرق التقلٌدٌة 

التجارٌة والدخول إلً العالم الرقمً للوصول لفئة عرٌضة من الجمهور المستهدف مـن خـالل إنشـاء مواقـع الكترونٌة 

وتأسٌس صفحات خاصة بها على مواقع التواصل االجتماعً لُتشكل الٌوم قناة أساسٌة فـً بنـاء عالقتها مع الجمهور 

عة األخبار واالستفادة من الخدمات والتعلٌق والخروج من النموذج التقلٌدي للماركة للحفاظ على المستهدف، وذلك لمتاب

والء الجمهور المستهدف، إضافة لتعزٌز مكانتها وإنشاء مٌزة تنافسٌة ُمستدامة تحافظ بها علً استمرارٌتها فً ظل 

مع الجمهور المستهدف وُتساعد على االندماج فً  المنافسة الشدٌدة، حٌث توفر القنوات الرقمٌة فرصاً فعالة للتواصل

مجرد إلتزام -بٌئتهم ومحٌطهم، مما كان له تأثٌرا واضحا فً طبٌعة إطار والء المتلقً للماركة التجارٌة، فلم ٌعد الوالء 

ٌعطً رأٌه أو تكرار عملٌة الشراء لها، لٌصبح والًء رقمٌاً حٌث أصبح المتلقً عنصراً فعاالً ٌشارك و -عمٌق للماركة

 وٌدعم الماركة المفضلة له بل ٌمتد لٌصبح أداة تسوٌقٌة للماركة نفسها.

ومن هنا تأتً أهمٌة دراسة دور الوالء الرقمً فً تعزٌز قٌمة ومكانة الماركة إلى ضرورة معرفة العوامل المختلفة 

والمحركات التً تقوي والء المتلقً للماركة التجارٌة فً األسواق اإللكترونٌة، وأوجه التشابه واالختالف بٌن الوالء 

فً اإلجابة على التساؤل التالً: إلى أي مدى ٌمكن  مشكلة البحثتلخص التقلٌدي للماركة والوالء الرقمً لها، حٌث ت

اإلستفادة من الوسائط االجتماعٌة والمواقع االلكترونٌة فً زٌادة وتعزٌز مكانة الماركة التجارٌة؟ وفً سبٌل ذلك ٌتبع 

 البحث المنهج الوصفً التحلٌلً القائم على جمع المعلومات لبناء اإلطار النظري.

 

 مكانة الماركة.  –قٌمة الماركة  –الوالء الرقمً  :ت المفتاحيةالكلما

  مشكلة البحث:

 تتلخص مشكلة البحث فً االجابة علً التساؤالت االتٌة:

 كٌف ٌمكن بناء والء رقمً للماركة بما ٌحقق مٌزة تنافسٌة مستدامة تضمن االستمرارٌة لها ؟ -

 ماعٌة والمواقع االلكترونٌة فً زٌادة وتعزٌز مكانة الماركة التجارٌة؟إلً أي مدي ٌمكن اإلستفادة من الوسائط االجت -

 :هدف البحث 

تكمن أهمٌة البحث فى ضرورة معرفة العوامل المختلفة والمحركات التً تقوي والء المتلقً للماركة التجارٌة فً األسواق 

 لوالء الرقمً لها.اإللكترونٌة، وأوجه التشابه واالختالف بٌن الوالء التقلٌدي للماركة وا
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  –:أهمية البحث 

بناء والء رقمً للمتلقً وتحفٌزه علً التفاعل اإلٌجابً مع المحتوي الرقمً للماركة من خالل معرفة اتجاهات  -

 ومحركات سلوك المتلقً علً االنترنت ووسائل التواصل االجتماعً بما ٌعزز مكانة وقٌمة الماركة.

 

 فروض البحث:

 وسلوك المتلقً علً االنترنت ووسائل التواصل االجتماعً قد ٌساعد فً بناء والء رقمً للمتلقً.معرفة إتجاهات  -

 االهتمام بالمحتوي الرقمً للماركة خالل الوسائط االجتماعٌة والمواقع االلكترونٌة ٌمكن أن ٌضمن التفاعل االٌجابً -

 للمتلقً وتعزٌز مكانة الماركة.  

 :منهجية البحث

 ٌستخدم الباحث المنهج الوصفى التحلٌلى 

 




