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 اتجاىات الجميور المصري نحو حمالت التسويق االجتماعي

 الصحية عبر التمفزيون

 ياسمين عبدالفتاح محمد عمي
قسم -كمية اآلداب -جامعة أسوان

 اإلعالنو شعبة العالقات العامة  -اإلعالم
 

 المقدمة
إن تطور األحداث في الحياة المعاصرة وسرعتيا أدي إلي ظيور العديد من المشكالت االجتماعية   

واالقتصادية والسياسية والصحية التي تيدد سالمة المجتمع وتوازنو، فكان ال بد من تدخل الجيات الحكومية 
عمي الفرد والمجتمع، بأساليب عممية  والمؤسسات لمتغمب عمي ىذه المشكالت ومن آثارىا السمبية التي تؤثر

حديثة، حيث كان لمتغيير االجتماعي دور كبير في التأثير عمي سموك الفرد والمجتمع، فمن أبرز ىذه 
نشأ التسويق اإلجتماعي في السبعينات عندما أدرك كل من ، حيث 1المفاىيم ما يعرف بالتسويق االجتماعي

مكن بيع األفكار والسموكيات والمواقف من نفس مباديء التسويق التي أنو يفيميب كوتمر و جيرالد زالتمان" "
تستخدم لبيع المنتجات لممستيمكين، ويعتمد التسويق االجتماعي في تغيير سموك الجميور عمي المبادرات 
المقدمة سواء عن طريق المقطات التمفزيونية أو النشرات اإلعالنية أو الممصقات، والتي تركز عمي إزالة 

 .2واجز أمام نشاط ما، مع تعزيز فوائد ىذا النشاط أمام الجميور المستيدفالح
كما كان لمتسويق االجتماعي دور ممحوظ في حل المشاكل الصحية، حيث أصبح جزءًا من المجال الصحي 
وقدم أساسيات فعالة لتطوير البرامج التي يتم من خالليا عرض المشاكل الصحية وكيفية التغمب عمييا، 

شاكل الصحة العامة التي كان لمتسويق االجتماعي دور في حميا، ىي تحسين صحة األسرة وتعزيز فمن م
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حواس مولود، حفصي ىدى، مساىمة حمالت التسويق االجتماعي في تحقيق التغيير االجتماعي، مجمة التنمية االقتصادية،  

 .171، ص:2118الجزائر، 

2Carolina, et.al,2010, Solid Waste Management in a Mexican University Using a Community-
Based Social Marketing Approach, The Open Waste Management Journal, p147. 
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التواصل األفضل بين الطفل والوالدين، وذلك من خالل القيام بتنظيم حممة في شيكاغو لتشجيع اإلباء عمي 
عمي حميا بالطريقة  تغيير البيئة الصحية داخل المنزل، واالستماع إلي مشاكل األبناء الصحية  والعمل

 .3األمثل، والتحدث إلييم حول السموكيات الصحية الصحيحة
من أىمية موضوع استخدام حمالت التسويق االجتماعي في مجال التوعية  بالرغم*الدراسات السابقة:

الصحية وأىمية التمفزيون في التأثير عمي اتجاىات الجميور المستيدف في ىذه الحمالت، إال أن الدراسات 
السابقة التي اىتمت بالموضوع نادرة جدًا سواء العربية منيا أو األجنبية، وىذا نظرًا لحداثة الموضوع 

 وارتباطو بمفيوم اإلعالم والتسويق االجتماعي، ويمكن تقسيم الدراسات إلي محورين:
 المحور األول: يتناول الدراسات التي اىتمت بحمالت التسويق االجتماعي الصحية 

 المحور الثاني: يتناول الدراسات التي اىتمت اتجاىات الجميور نحو البرامج واإلعالنات التمفزيونية
 -اسات التي اىتمت بحمالت التسويق االجتماعي الصحية:*أواًل: الدر 

، األطفال ووسائل اإلعالم والغذاء: نموذج جديد في اإلعالنات   0201 وآخرون Rodrico دراسة-1
 -:4الغذائية والتسويق االجتماعي

سبانيا ىدفت ىذه الدراسة إلي تقييم اإلعالنات التمفزيونية الخاصة باألطعمة والمشروبات لألطفال في أ
وعالقتيا بالعادات الغذائية الصحية، وتسميط الضوء عمي العواقب الضارة لعادرات األكل السيئة لألطفال 
تحديدًا عمي القنوات التي تستيدف األطفال حتي يمكن توعية اآلباء أن السمنة ىي واحدة من أكبر مشاكل 

نة وزيادة الوزن في بعض البمدان، وطبقًا الصحة العامة، وذلك لزيادة عدد األطفال الذين يعانون من السم
لمدراسات والتقارير التي أجرتيا منظمة الصحة العالمية والبحوث المستقمة في ىذا السياق، أن إعالنات 

 األطعمة والمشروبات يمكن أن تساىم في إصابة األطفال بالسمنة وزيادة الوزن.
ي البث اإلعالني لمدة سبعة أيام متتالية عمي واعتمدت الدراسة عمي أسموب كمي يعتمد عمي تحميل محتو 

 ثالث قنوات تمفزيونية متخصصة وقنانتين عامتين بالمغة األسبانية .

                                                           
3 Hong cheng,Philip Kotler and Nancy, 2011, Social Marketing for public Health: GlobaTrends 
and success Stories, (United States of Americas ,pp 4:5 
4
 Rodrigo,et.al, children, Media and food. A new Paradigm in food Advertising, Social 
Marketing and Happiness Manangement, Environment Research and Public Health, 2021. 
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 وتوصمت نتائج لدراسة إلي:
% من األطفال في االتحاد األوروبي يعانون من السمنة وزيادة الوزن، وىذا يرجع إلي أن 41*أن حوالي 

 % من الدىون.31تحتوي عمي نسبة تبمغ وجبات األطفال الغذائية األساسية 
عامًا في  12% من المواقع التجارية لممشروبات واألطعمة التي تستيدف األطفال دون سن 51*حوالي 

 أسبانيا تعمن عن منتجات غير صحية.
، ولكن ىذه 2111*ىناك إعالنات تبث الحل ألزمة التغذية التي تؤثر عمي األطفال المولودين بعد عام 

 ات مضممة وضارة بصحة األطفال وأوصت الدراسة باتخاذ تدابير لحماية سالمة األطفال.اإلعالن
، تأثير حمالت التسويق الصحي عمي تناول السكريات من قبل 0202وآخرون Bradleyدراسة -0

 -:5األطفال
من خالل كان اليدف من ىذه الدراسة ىو تحديد ما إذا كانت الحممة فعالة في تغيير السموك الغذائي،    

سنة، كما تم  11-5تقييم أي تأثير لمحممة عمي تناول السكريات بين األطفال الذين تتراوح أعمارىم بين 
استكشاف تصورات الوالدين لمحممة والعوائق التي تحول دون تناول السكريات وتم إجراء مكالمات ىاتفية 

الستكشاف  873عامًا، حيث بمغ عددىم  11-5فردية مع عينة ىادفة من اآلباءألطفال تتراوح أعمارىم بين 
   ذلك. 

كما ىدفت ىذه الدراسة إلي زيادة الوعي بكمية السكريات في األطعمة والمشروبات وتشجيع اآلباء عمي 
 تقميل تناول أطفاليم لمسكريات.
 وتوصمت نتائج الدراسة إلي : 

ويق الصحي بعد عام واحد من *انخفاض نسبة تناول السكريات بشكل ممحوظ أثناء القيام بحمالت التس
 جم يوميًا.6.2انطالق الحمالت بإجمالي 

*بالرغم من رغبة اآلباء في تقميل تناول السكريات لدي أطفاليم، كان لمعوائق المجتمعية دور فعال في 
 عرقمة جيود التغيير، ولم تستمر حركة تقميل تناول السكريات لفترة طويمة.

                                                           
5
 Bradley, et.al, Impact of health marketing campaign on sugars inake by children aged 5-11 
years and parental views on reducing children’s consumption, BMC Public Health,2020 
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بشأن أنواع مختمفة من السكريات عن طريق اإلعالنات والممصقات *ضرورة تحسين وتثقيف المستيمك 
 لمتقميل من تناوليا.

 بعنوان " دور التسويق االجتماعي في تنمية الوعي بالمشكالت المجتمعية  0218دراسة شيماء محمد -3
ىداف ىدفت ىذه الدراسة إلي إقناع الجماىير المستيدفة إلي تعديالت في مواقفيم واتجاىاتيم اتجاه أ

اجتماعية أو صحية أو سياسية أو اقتصادية وحول قضايا عامة كقضايا البيئة والتسول والبطالة وغيرىا 
بإستخدام الحمالت اإلعالنية التي تساىم في نشر األفكار وتعديل سموكيات الجميور ويساعد التسويق 

ات والتقاليد ومدى ترسخيا أو االجتماعي في تنفيذ دراسات أو بحوث تسويقية اجتماعية لمتعرف عمى العاد
 أسباب تمسك األفراد أو األسر بيا .

وكانت ىذه دراسة استطالعية عمي عينة من الحمالت اإلعالنية لمشركات متعددة الجنسيات في المجتمع 
المصري، حيث توصمت نتائج الدراسة إلى أن الشباب أكثر عرضة واستجابة لمحمالت اإلعالنية خاصة 

عمى متابعة الحمالت كما وجد إقباال كبيرا عمى متابعة الحمالت اإلعالنية الخاصة  اإلناث إلقبالين
بالمشكالت االجتماعية ألنيا تمس واقعيم وتنمي إدراكيم ووعييم تجاه مجتمعيم، وأن الجماىير تيتم 
بالقضايا العامة والمشاكل التي تمس مصالحيم وظروف معيشتيم، واتضح أن الجميور يحرص عمى 

 ة اإلعالنات المتعمقة بمشكالت المجتمع وأن الجميور ييتم بمعرفة واقعو واألحداث الجارية.مشاىد
ومن توصيات ىذه الدراسة إقامة ورش عمل وندوات لمتعريف بالتسويق االجتماعي وأىميتو، وتكثيف عرض 

زيادة إقبال الحمالت اإلعالنية واختيار الوقت المناسب لعرضيا، واالستعانة بنجوم وشخصيات بارزة ل
 .6الجميور عمى متابعة ىذه الحمالت

بعنوان"التسويق االجتماعي وفعالية برامج الرعاية االجتماعية لممعاقات  0218دراسة عصام محمد -4
 حركيا".

ىدفت ىذه الدراسة إلي تحديد العالقة بين التسويق االجتماعي ومدي قدرة برامج الرعاية االجتماعية   
لممعاقات حركيًا عمي تحقيق أىدافيا، حيث تعد ىذه الدراسة من الدراسات التقويمية، واعتمدت عمي منيج 

                                                           
6
غير  رسالة ماجستير، دور التسويق االجتماعي في تنمية الوعي بالمشكالت المجتمعية ،شيماء محمد عبدالرحيم زيان 

 (2118، قسم االتصال واإلعالم، كمية اآلداب ،جامعة االسكندرية، )منشورة
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 41المعاقات وبمغ عددىم  المسح االجتماعي الشامل لجميع المسؤولين بمركز التأىيل الشامل لمفتيات
 مفردة. 175مفردة، وجميع الفتيات المعاقات الممتحقين بالمركز وبمغ عددىم 

وأظيرت نتائج الدراسة، بوعي القائمين عمي تقديم البرامج الخاصة بالرعاية بمفيوم التسويق االجتماعي 
كافة المؤسسات والييئات لتوفير ومدي أىميتو، مما يساعد ىذا في إمكانية استخدام التسويق االجتماعي في 

 .7الخدمات إلشباع احتياجات ورغبات الجميور المستيدف
  : 8لمصحة بعنوان التسويق االجتماعي Mohsen Shams 0218دراسة -5

ىدفت ىذه الدراسة إلي نشر فكرة أن التسويق االجتماعي ىو استراتيجية لتغيير السموكيات بجانب التعميم 
والتنفيذ، وأوضحت الدراسة أن دراسة استاتيجيات الجميور المستيدف عامل ميم في اقناع الجميور بالحممة 

ساسية لمتسويق االجتماعي وتحقيق نجاحيا، ويجب أن يدرس القائمون بالحمالت الصحية المفاىيم األ
 وتصميم البرامج لمترويج لممنتجات الصحية وتغيير السموك الصحي .

وتوصمت نتائج البحث إلي أن "التسويق االجتماعي" ىو نيج إلقناع الناس بقبول األفكار والمواقف ، وأداء 
    السموكيات الصحية ، والرجوع إلييا وتمقي منتجاتيا.

بعنوان " حمالت التسويق االجتماعي بالقنوات التمفزيونية المصرية 0217دراسة زينب حسن -6   
 " 9 الخاصة وعالقتيا بالجانب المعرفي واالجتماعي لدي المراىق المصري

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين حمالت التسويق االجتماعي بالقنوات التميفزيونية المصرية  
لممراىق المصري، حيث تنتمي ىذه الدراسة إلي الدراسات الوصفية  والجانب المعرفي واإلجتماعي

                                                           
7
، مجمة دراسات في الخدمة التسويق االجتماعي وفعالية برامج الرعاية االجتماعية لممعاقات حركياً عصام محمد،  

 .2018االجتماعية والعموم اإلنسانية، 
8 ) Mohsen Shams,  Social Marketing for Health: Theoretical and Conceptual Considerations, Selected 

Issues in Global Health communication,2018. 
9
حمالت التسويق االجتماعي بالقنوات التمفزيونية المصرية الخاصة وعالقتيا بالجانب المعرفي واالجتماعي لدي ، زينب حسن 

، قسم اإلعالم وثقافة طفولةالدراسات العميا لم معيد: جامعة عين شمس)غير منشورة،  رسالة ماجستير، المراىق المصري
 (.2117األطفال، 
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مفردة من  451واستخدمت الباحثة منيج البحث بالعينة، واعتمدت عمي عينة من المراىقين بمغ عددىا 
 طالب المرحمة األولي الجامعية، ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 %.59.5ت التسويق االجتماعي بنسبة *استفادة المراىقين من إعالنات حمال
%، ونقل المعرفة بيذه الحمالت وموضوعاتيا إلي المحيطين بيم بنسبة 36.4*المشاركة المجتمعية بنسبة

 %. 19.2%، وكانت ىناك نسبة لم تستفد شيئًا من ىذه الحمالت بمغت نسبتيا 31
ائل اإلعالم اإللكترونية ودورىا بعنوان " حمالت التسويق االجتماعي في وس 0217دراسة مي محفوظ -7

  في تحفيز الشباب المصري عمي المشاركة المجتمعية "
ىدفت ىذذه الدراسذة إلذي مذدي أىميذة التسذويق االجتمذاعي فذي معالجذة القضذايا اإلجتماعيذة بمختمذف أنواعيذا، 

لوضذذذع سذذواء كانذذذت قضذذايا صذذذحية أو بيئيذذذة أو غيرىذذا، وكمذذذا تضذذمنت ىذذذذه الدراسذذذة مذذن جانذذذب آخذذر تقيذذذيم ا
 الحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالي لقضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذايا التسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذويق االجتمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاعي وىذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا بيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدف:
  تحديذذذذذذذذذذذذد التحذذذذذذذذذذذذديات التذذذذذذذذذذذذي تواجذذذذذذذذذذذذو قضذذذذذذذذذذذذايا التسذذذذذذذذذذذذويق االجتمذذذذذذذذذذذذاعي مذذذذذذذذذذذذن وجيذذذذذذذذذذذذة نظذذذذذذذذذذذذر الخبذذذذذذذذذذذذراء.

 دراسة القضايا المتعددة التي يشمميا التسويق االجتماعي وتحديدىا بيدف التركيز عمي تناوليا.
ي مجذال التسذويق االجتمذاعي ممذن لذدييم خبذرة أكثذر مذن الخبذراء العذاممين فذ 161وشممت عينة الدراسة عدد 

مذذن عشذذر سذذنوات فذذي دول مختمفذذة منيذذا كنذذدا والواليذذات المتحذذدة، حيذذث تناولذذت الدراسذذة الفتذذرة بذذين أغسذذطس 
 ، كما تم إجراء مقابالت مع الممارسين خالل تمك الفترة.2114ونوفمبر لعام 

 وقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد توصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمت الدراسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى مجموعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن النتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذائج مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن أىميذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا:
*أىميذذة التذذدريب لفيذذم حاجذذة المسذذتيمكين لمعالجذذة قضذذاياىم ، فذذي إطذذار تذذوافر قيذذادة واعيذذة لذذدييا القذذدرة عمذذى 

 .11االبتكار لمعالجة ما تواجيو من قضايا اجتماعية
 بعنوان "التسويق االجتماعي كمدخل لترقية الصحة العامة" 0217دراسة سميم عابر و مريم فارح -8
تيدف ىذه الدراسة إلي استكشاف أىمية التسويق االجتماعي في تعزيز وترقية الصحة العامة، وتم التعرف  

عمي أىم المضامين الخاصة بالتسويق االجتماعي، كالمفيوم والمزيج التسويقي وطريقتو في تقديم الحمالت 
الجتماعي في الوقاية في االجتماعية، وتم عرض تجارب ناجحة في ىذه الدراسة، مثل حممة التسويق ا

                                                           
10
حمالت التسويق االجتماعي في وسائل اإلعالم اإللكترونية ودورىا في تحفيز الشباب المصري عمي مي محفوظ ,  ( 

 .2117،عموم االتصالاإلعالم و قسم ،كمية اآلداب، عين شمس )جامعةغير منشورة،  رسالة دكتوراه ،المشاركة المجتمعية
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الوقاية والعالج من سرطان الثدي في والية فموريدا األمريكية، وقدمت التجربة الثانية حممة عن تخفيف 
االسمنة وترقية نمط حياة صحية في والية مودينا اإليطالية، بينما كانت التجربة الثالثة في ىذه الدراسة عن 

 بيرو وتقديم العالج الالزم.حممة الوقاية والكشف عن مرض السل في ال
فالنتائج التي توصمت إلييا الدراسة كانت جيدة لمغاية فجميع ىذه التجارب حققت أىدافيا اإلجتماعية 

 .11واستطاعت أن تؤثر في سموك الجميور
بعنوان "دور استراتيجية التسويق االجتماعي في تغيير  0215دراسة جمول بن قشوة و زينب الرف -9

 حية " السموكيات الص
ىدفت ىذه الدراسة إلي تحديد أىمية التسويق االجتماعي في ترشيد السموك الصحي لدي األفراد المستيدفين 
من خالل دراسة تحميمية آلراء عينة من عمال القطاع الصحي الجزائري في البرامج التسويقية التوعوية 

 الوقائية التي تقوم بيا المؤسسة الصحية التابعين ليا .
 مفردة، وتوصمت الدراسة إلي مجموعة من النتائج كان من أبرزىا : 43ينة ىذه الدراسة وشممت ع

أن ىناك دور لألبعاد التالية ) المنتج االجتماعي , الترويج االجتماعي , التوزيع االجتماعي ( في ترشيد  -
 السموك الصحي لألفراد .

 لسموك الصحي لألفراد . أنو اليوجد دور لبعد ) التغيير االجتماعي ( في ترشيد ا -
وأوصت الدراسة بضرورة زيادة االىتمام أكثر بالبرامج التسويقية االجتماعية لما ليا دور ميم في إكساب 

 .  12أفراد المجتمع لسموكيات صحية
بعنوان " االستراتيجيات المستخدمة في التسويق االجتماعي عمي  0214دراسة شيماء عزالدين -12

 " شبكة اإلنترنت
 ىدفت ىذه الدراسة إلي:

                                                           
11
، المؤتمر الوطني األول بجامعة البميدة، الجزائر، كمدخل لترقية الصحة العامة التسويق االجتماعيسميم عابر، مريم فارح،  

2117 

12
مجمة كمية بغداد لمعموم ، دور استراتيجية التسويق االجتماعي في تغيير السموكيات الصحية، زينب الرف، جمول بن قشوة 

 2115. ،االقتصادية
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التعرف عمى أنماط تطبيق التسويق االجتماعي عمى شبكة اإلنترنت لعدد من المنظمات غير اليادفة  -
 لمربح في مجاالت محددة , وتحميل االستراتيجيات المستخدمة في اطاره .

الكشف عن مدى فاعمية االستراتيجيات المستخدمة في التسويق االجتماعي عمى شبكة اإلنترنت بالنسبة  -
لمستخدمى مواقع تمك المنظمات ، وانعكاسو عمى مستويات المعرفة بالقضية المثارة و االتجاه بمستواياتو 

  لفعمي غير المتصل باإلنترنت. المختمفة، وكذلك عمي مستوي السموك الفعمي المتصل باإلنترنت، والسموك ا
المقارنة بين المنظمات عينة الدراسة في االستراتيجيات المستخدمة في إطار التسويق االجتماعي عمى  -

 شبكة اإلنترنت.
وتم تطبيق الدراسة عمي عدد من المنظمات غير اليادفة لمربح في مصر، وتوصمت نتائج الدراسة إلي 

 اآلتي:
ام اإلنترنت لممنظمات غير اليادفة لمربح , حيث اتضح من المقابالت المتعمقة مع وجود وعي بأىمية استخد

المسؤولين وجود اىتمام باستخدام المواقع المختمفة في توصيل رسالة المنظمة إلي الجماىير والتواصل معيم 
 .13, ويظير ذلك في معدالت التحديث الخاصة بالمواقع لكل منظمة

بعنوان"العوامل المؤثرة عمي فعاالية حمالت التسويق االجتماعي في  0213دراسة إيمان أسامة-11
 مصر"

ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرف عمي العوامل التي تحدد نجاح أو فشل حمالت التسويق االجتماعي  
االتصالية عمي استجابة  الصحية في تحقيق التأثير المرغوب منيا، ومعرفة تأثير اختالف اإلستراتيجيات

أفراد الجميور المستيدف، كما ىدفت إلي التعرف عمي مدي تأثير الجماعة المرجعية عمي فعالية حمالت 
التسويق االجتماعي الصحية، حيث تنتمي ىذه الدراسة إلي الدراسات الوصفية، فتسعي إلي وصف العوامل 

 في مصر. المؤثرة عمي فعالية حمالت التسويق االجتماعي الصحية
ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة، أن طبيعة موضوع الحممة من أىم العوامل التي تؤثر عمي 
فعالية حمالت التسويق االجتماعي الصحية، وكذلك تنوع الوسائل االتصالية المستخدمة عند التخطيط 

 تيدف.لمحممة ليا دور فعال في نجاح الحممة والتأثير عمي الجميور المس
                                                           

13
، غير منشورة رسالة دكتوراه، التسويق االجتماعي عمي شبكة اإلنترنتاالستراتيجيات المستخدمة في ، شيماء عزالدين ( 

 .2114 قسم عموم االتصال واإلعالم، كمية اآلداب، جامعة عين شمس
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ومن النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أيضًا، أن توظيف اإلستراتيجيات االتصالية المستخدمة مع طبيعة  
الجميور المستيدف، وطول فترة بث رسائل الحممة وتكرارىا، من العوامل الميمة لنجاح الحمالت 

 .14الصحية
 جتماعي في التوعية الصحية"بعنوان "فعالية حمالت التسويق اال 0210دراسة مي عبدالواحد-10

تعتبر ىذه الدراسة وصفية  وتعود أىميتيا من سعييا إلى قياس دور االتصاالت التسويقية في التعامل مع 
القضايا االجتماعية في إطار التسويق االجتماعي و االتصاالت المتكاممة بتحميل و تقييم نموذج واقعي 

لصحة في دولة اإلمارات، و تسعى الدراسة إلى شرح تأثير لحممة صحية تم تنظيميا، وبإشراف من وزارة ا
 االتصاالت عمى معارف و اتجاىات و سموك الجميور المستيدف.

 و تيدف إلى تحقيق العديد من األىداف من أىميا :
 تحديد خصائص االتصال الرئيسية التي تتسم بيا حمالت التسويق االجتماعي في اإلمارات العربية. -
 مل االتصالية التي تؤثر تأثيرا إيجابيا أو سمبيا في نتائج الحمالت.تحميل العوا -
 تسميط الضوء عمى العقبات الرئيسية التي ليا أثر سمبي في تحقيق أىداف حمالت التسويق االجتماعي . -
تحديد العوامل التي تؤدي إلى زيادة فعالية حمالت التسويق االجتماعي و تخدم التنمية و الحمالت  -

 .  15اإلعالمية في مختمف القضايا، و خاصة القضايا االجتماعية
 الدراسات التي اىتمت باتجاىات الجميور نحو البرامج واإلعالنات التمفزيونية:ثانيًا: 

، بعنوان"آراء الجميور حول إعالنات التمفزيون المصري وموقفو Tara Al-kady 0218دراسة -1
 :16اتجاه وضع المنتج"

الدراسة إلي استكشاف تصورات ومواقف الجميور المصري وخبراتو اتجاه اإلعالنات التمفزيونية ىدفت ىذه  
واإلعالنات الالشعورية التي يتعرضون ليا من خالل وضع المنتجات، وتوصمت نتائج الدراسة إلي وجود 
                                                           

14
كمية ، جامعة القاىرة، ، رسالة ماجستيرإيمان أسامة، العوامل المؤثرة عمي فعالية حمالت التسويق االجتماعي في مصر 

 .2113، قسم العالقات العامة واإلعالن ،اإلعالم

15
 واالجتماعية مجمة جامعة الشارقة لمعموم اإلنسانية، فعالية حمالت التسويق االجتماعي في التوعية الصحية، مي عبد الواحد 

2112. 

16
 Tara Al-kadi, Audience Opinions on Egyptian Television Advertising and Attitudes towards 

Product Placement, Research Article,2018. 
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كما وجدت بعض المخاوف من بعض المشاىدين بشأن نظام البث الذي من خاللو يتم تطوير وضع المنتج، 
انتقادات عديدة وصريحة اتجاه ىذه اإلعالنات التمفزيونية الحالية، فيما يتعمق بالمحتوي اإلعالني الكاذب 

 والمضمل والغير مالئم التجاىات الجميور وعاداتو وأخالقياتو، واإلفراط في اإلعالنات التجارية.
عدة عمي أن يصبح أكثر وعيًا باآلثار كما توصمت نتائج ىذه الدراسة إلي أن الجميور بحاجة إلي المسا

المحتممة طويمة المدي بوضع المنتج، ونصت توصيات ىذه الدراسة عمي أن يكون المسوق حذر عند وضع 
 منتج معين، نظرًا لثقافة المصريين فيي ثقافة دينية محافظة نسبيًا.

ت الشباب ، دور اإلعالن في نمو االقتصاد واتجاىاBagnied and Speece 0218دراسة -0
 المصري المستيمك نحوه:     

ىدفت ىذه الدراسة إلي معرفة موقف طالب جامعات مصر نحو اإلعالن، وقياس مدي اتجاىاتيم نحو 
اإلعالنات التمفزيونية واإلعالنات عمي وسائل التواصل االجتماعي، حيث تم تطبيق ىذه الدراسة عمي عينة 

ال في إحدي الجامعات الكبري في القاىرة، وأشارت نتائج مفردة من طالب كمية إدارة األعم 444شممت 
 الدراسة إلي :

*أن ىؤالء الطالب يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي أكثر من مشاىدتيم لمتمفزيون فالبتالي يشاىدون 
 اإلعالنات المذاعة عبر مواقع التواصل اإلجتماعي أكثر من التمفزيون.

عبر مواقع التواصل االجتماعي عدة مرات في اليوم، لكن نصفيم % من العينة شاىدت اإلعالنات 93*
 فقط شاىدوا التمفزيون مرة واحدة أو مرتين عمي األكثر.

*مصداقية اإلعالن ليا دور فعال في ارتفاع نسبة مشاىدتو سواء عبر التمفزيون أو مواقع التواصل 
 االجتماعي.

 بالمنتج وفوائده. *اإلعالن لو دور فعال في اطالع الجميور بشكل دائم
*معظم أفراد العينة كانت اجابتيم محايدة بشأن دور اإلعالن في نمو االقتصاد وما إذا كانت ىذه 

 .17اإلعالنات ترفع من مستوي المعيشة أم ال
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 Mohsen Bagnied, Mark Speece, Advertising in a developing economy: Attitudes of young 
consumers in Egypt,  Global Marketing Conference at Tokyo,2018. 
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، اتجاىات الجميور المصري نحو اإلعالنات التمفزيونية المثيرة لمجدل 0216دراسة داليا محمد -3
 -واستجاباتيم نحوىا:

ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرف عمي طبيعة المنتجات التي يري الجميور أنو ال يجب اإلعالن عنيا في   
التمفزيون ومعرفة أسباب ذلك، وطبيعة المنتجات التي يري أنو من الممكن اإلعالن عنيا ولكن بشروط 

نات المثيرة لمجدل وبين وضوابط معينة، والتعرف عمي طبيعة العالقة بين المعتقدات بشكل عام نحو اإلعال
اإلتجاىات نحو ىذه اإلعالنات، واستعانت الباحثة بمنيج البحث بشقيو الكمي والكيفي لبحث اتجاىات 

 الجميور المصري نحو اإلعالنات المثيرة لمجدل واستجابتيم نحوه.
وتقاليد المجتمع وتوصمت نتائج الدراسة إلي أن ىناك العديد من اإلعالنات التمفزيونية ال تتماشي مع قيم 

المصري وأنيا تخدش الحياء وغير مقبولة اجتماعيًا، ومن الشروط التي ذكرىا المجتمع المصري نحو 
اإلعالنات الغير الئقة بعاداتيم، أن تكون المعمومات داخل اإلعالن عن المنتج بشكل غير مباشر وغير 

لثاني ضمن الشروط التي ذكرىا أفراد لفظي لمتقميل من الشعور بالغضب، حيث احتل ىذا الشرط المركز ا
 % من إجمالي العينة.34العينة وذلك بنسبة 

وليذه األسباب أوصت الدراسة إلي أىمية قيام الوكاالت اإلعالنية بإجراء دراسات لقياس اتجاىات الجميور 
 .18نحو ىذه اإلعالنات، ألن ذلك لو تأثير عمي االستجابات السموكية نحو المنتج المعمن عنو

اتجاىات الجميور والمعمنين في الجميورية اليمنية نحو  بعنوان " 0211دراسة عارف محمد -4
 اإلعالنات التميفزيونية وأثرىا عمى فعالية اإلعالن"

 
ىدفت ىذه الدراسة إلي قياس ومعرفة اتجاىات الجميور المستيمك نحو اإلعالن التمفزيوني، ونحو   

أثيره عمي السموك الشرائي لممستيمك، وعمي الجانب التسويقي لمشركة األساليب المقدم من خالليا، ومدي ت

                                                           
ا، المجمة العممية المثيرة لمجدل واستجاباتيم نحوى اتجاىات الجميور المصري نحو اإلعالنات التمفزيونيةداليا محمد عبداهلل،  18

 .2116لبحوث العالقات العامة واإلعالن، العدد الخامس، 
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أو المنشأة المعمنة عن السمع أو الخدمات، و إلي أي مدي تؤثر إيجابية أو سمبية تمك االتجاىات عمومًا 
 عمي نجاح وفعالية اإلعالن التمفزيوني في الجميورية اليمنية.

سنة فأكثر، والثانية تمثل جميور  18مفردة من   411ي شممت و تم تطبيق ىذه الدراسة عمي عينتين األول
  شركة ومؤسسة معمنة. 61المعمنين في التمفزيون، حيث شممت 

 من أىم نتائج الدراسة ما يمي
  أواًل :فيما يتعمق بالجميور المستيمك

%يشاىد اإلعالنات التميفزيونية أحيانًا و 64,8أوضحت النتائج أن غالبية الجميور المستيمك بنسبة  -
 % يشاىدىا نادرًا. 21,5% يشاىدىا دائمًا، بينما 14

كما أوضحت النتائج أن المبحوثين من الجميور أبدوا اتجاىًا يميل إلى اإليجابية نحو العبارات المعبرة عن 
ذ المعرفية ذ الدفاع عن الذات( لإلعالنات التميفزيونية ، في حين أبدوا اتجاىًا يميل إلى  وظائف )المنفعية

  السمبية نحو العبارات الُمعبرة عن وظيفة التعبير عن القيم لإلعالنات التميفزيونية
  ثانيًا: فيما يتعمق بالمعمنين

%، أما الذين 56.7ي أحيانًا، بنسبة أوضحت النتائج أن غالبية المعمنين يستخدمون اإلعالن التميفزيون
%، في حين بمغت نسبة الذين يستخدمونو 28.3يستخدمون اإلعالن التميفزيوني بصفة دائمة فبمغت نسبتيم 

 .19% من إجمالي العينة15نادرًا 
المواقف اإلعالنية عمي سموك الجميور نحو  بعنوان"تأثير Mohammed Ismail 0212دراسة -5

 "02اإلعالنات التمفزيونية
ىدفت ىذه الدراسة إلي معرفة سموك الجميور اتجاه اإلعالنات التمفزيونية واألسباب التي تجعل الفرد  

يتجنبيا، حيث تم استخدام تحميل عامل المكون الرئيسي لتحديد العوامل المختمفة لممواقف تجاه اإلعالنات 

                                                           
19
، اتجاىات الجميور والمعمنين في الجميورية اليمنية نحو اإلعالنات التميفزيونية وأثرىا عمى فعالية اإلعالن، عارف محمد 

 .2111، قسم اإلعالم، كمية اآلداب، جامعة أسيوط  ،غير منشورة رسالة دكتوراه

20
 Mohammed Ismail, The impat of Advertising Attitudes on the Intensity of TV Ads Avoiding 

Behavior, International Journal of Business and Social Science, 2010. 
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لتمفزيونية، كما استخدمت ىذه الدراسة استبيانًا اقتصر عمي الشباب المصري لمتحقيق في تجنب اإلعالنات ا
 التمفزيونية، ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 *أنو كمما زادت المواقف السمبية اتجاه اإلعالنات التمفزيونية، زادت حدة تجنب اإلعالنات والعكس صحيح.
نب اإلعالنات كانت أعمي في التمفزيون من أي وسيمة إعالمية أخري كالصحف والمجالت، لذلك *نسبة تج

أوصت الدراسة بضرورة دراسة سموك تجنب اإلعالنات التمفزيونية والعوامل السموكية التي تؤثر عمييا بطرق 
 مختمفة كتجربة مصممة أو مالحظة شخصية أو إلكترونية.

امل الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية عمي كثافة تجنب اإلعالنات *من الميم تحديد تأثير العو 
 التمفزيونية.

بعنوان" انعكاس القيم الثقافية في اإلعالنات التمفزيونية kalliny and Gentry 0227دراسة -6
 العربية واألمريكية":

مفزيونية عمي الجميور في ىدفت ىذه الدراسة إلي معرفة انعكاس القيم الثقافية في اإلعالنات الت     
إعالنًا تمفزيونيًا من مصر والكويت ولبنان  866الواليات المتحدة األمريكية والعالم العربي، حيث تم تحميل 

 والمممكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية، 
ين الثقافتين فيما يتعمق بمحتوي اإلعالن التمفزيوني، وتوصمت النتائج إلي وجود العديد من أوجو التشابو ب

عمي عكس الفكرة الشائعة بأن الثقافة األمريكية تختمف اختالفًا كبيرًا عن الثقافة العربية، حيث يتفاعل 
المستيمكون بشكل أكثر إيجابية مع الرسائل اإلعالنية التي تتوافق مع ثقافتيم، ولكي يتحقق ذلك يجب أواًل 

 .21جو التشابو واالختالف الثقافي بين البالد العربية واألجنبيةمعرفة أو 
 *التعميق عمي الدراسات السابقة وأوجو االستفادة منيا:

وضحت الدراسات السابقة مدي أىمية حمالت التسويق االجتماعي في تغيير سموك الفرد والمجتمع وتنمية 
 الصحية، حيث كان لمتسويق االجتماعي خاصة دورالوعي سواء في الناحية االقتصادية أو االجتماعية أو 

ممحوظ في تغيير السموكيات الصحية لدي األفراد، وىذا ما تحدثت عنو الدراسة الحالية، كما أوضحت 

                                                           
21 kalliny and Gentry, Cultural Values Refflected in Arab and American Television Advertising, 
Journal of current issues and Research in Advertising, 2007. 
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الدراسات السابقة أيضًا مدي ندرة الدراسات المتعمقة بحمالت التسويق االجتماعي الصحية، األمر الذي 
 ىذا االتجاه. أعطي بعدًا موضوعيًا في دراسة 

وساىمت الدراسات السابقة إلي توضيح أىم المفاىيم والمصطمحات المستخدمة في الدراسة الحالية، كما 
ساىمت في توضيح اإلطار النظري المستخدم في كل دراسة وتحديد اإلطار النظري لمدراسة الحالية وذلك 

 تحديد مشكمة البحث.لمدي قربيما، كما ساعدت الباحثة في صياغة فروض ىذه الدراسة و 
 مشكمة الدراسة:

من خالل االطالع عمي الدراسات السابقة اتضح وجود فجوة عممية بمفيوم وعناصر التسويق االجتماعي 
وندرة اىتمام الدراسات العربية بالتعرف عمي كيفية فعالية حمالت التسويق االجتماعي في تغيير اتجاىات 

 صياغة مشكمة الدراسة وتحديدىا كالتالي:الجميور نحو الحمالت الصحية، فيمكن 
"تسعي ىذه الدراسة إلي تحديد فعالية حمالت التسويق االجتماعي الصحية عمي الجميور المصري من  

خالل التمفزيون، وكيفية مساىمة ىذه الحمالت في تغيير سموك الجميور نحو المبادرات الصحية وحثو عمي 
اه نفسو، فتتضمن الدراسة العوامل المتعمقة بتصميم رسائل لمحممة اتباع الخطوات االيجابية السميمة اتج

الموجية لمعينة واختيار نوعية االستماالت االقناعية واالستراتيجيات االتصالية المناسبة إلحداث التأثير 
 المرغوب من الحممة، وذلك من خالل دراسة البيئة الخاصة بيذه العينة.

 *أىمية الدراسة: 
ذه الدراسة بوضوح نظرًا لنقص الدراسات في مجال التسويق االجتماعي وتطبيقو عمي تبرز أىمية ى  

 المؤسسات الصحية في مصر عمي الرغم من أىميتيا والتزايد المتناىي عمييا في السنوات األخيرة .
 *التعرف عمي مكونات وأساليب التسويق االجتماعي وطرق تطبيقو . 

ككل لحمالت التسويق االجتماعي يزيد من ثقة الجميور واتجاىاتيم نحوىا وبالتالي  *استخدام المؤسسسات
 يزيد من انتاجيا .

 *يعد موضوع التسويق اإلجتماعي أحد أىم الموضوعات والتوجيات الحديثة لمنظمات األعمال .
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نظمات الصحية، *التسويق االجتماعي يرتكز عمي العميل الذي يعد حجر الزاوية ألي نشاط تسويقي في الم
ومن ثم العمل عمي تحقيق وحاجات المريض األساسية من خالل تصميم مزيج تسويقي صحي مثالي 

 ومتكامل يمكن أن يساىم في تقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية .
 *أىداف الدراسة: 

 ىدفت ىذه الدراسة إلي :
 باديء الخاصة بو.*تقديم اطار نظري يتعمق بمفيوم التسويق االجتماعي واألسس والم

 *تحديد دور التمفزيون في تحسين الصحة العامة.
*تحديد مدي فعالية مبادرات الدراسة )المبادرات الرئاسية الصحية( عمي الجميور المستيدف ومدي تأثير 

 حمالت التسويق االجتماعي في اتجاىات الجميور نحو ىذه المبادرات.
ية المستخدمة في حمالت التسويق االجتماعي الصحية، وقياس *التعرف عمي نوعية االستراتيجيات االتصال

 تأثيرىا عمي فعالية تمك الحمالت.
*التعرف عمي مدي مراعاة القائمين بتخطيط حمالت التسويق االجتماعي الصحية لممجتمع المقدمة إلييا 

مي درجة فعالية تمك ومدي دراسة النظام الثقافي والقيمي لممجتمع الموجية لو الحممة بالشكل الذي يؤثر ع
 الحممة.

 *مفاىيم الدراسة:
ىي مجموعة من الجيود التي تقوم بيا منظمة أو منشأة معينة خالل فترة حمالت التسويق االجتماعي: -

محددة من الزمن، بيدف التغيير في سموك الجميور نحو قضية ما، عن طريق ترويج أفكار معينة تناسب 
 .22لمستيدفاالستراتيجيات الخاصة بالجميور ا

ىو عبارة عن استعداد نفسي أو تييؤ عقمي عصبي نحو أشياء أو مواقف أو رموز أو موضوعات االتجاه: -
 .23معينة، واالستجابة ليا من قبل الجميور سواء كانت إيجابية أو سمبية

                                                           
22
 .15، ص2117، )القاىرة: عالم الكتب(، التسويق االجتماعي وتخطيط الحمالت اإلعالميةفؤادة عبدالمنعم البكري،  

رسالة ، يالمشاىدين نحو البرامج و الخدمة اإلخبارية في التمفزيون األردن اتجاىات، قبالن عبده قبالنقبالن عبده قبالن،  23
 .7، ص.2118، األردن، كمية اإلعالم، جامعة الشرق األوسط ، غير منشورة ماجستير
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ىي مجموعة من الجيود المنظمة الغير ربحية من جية معينة، اليدف منيا تجنب الحمالت الصحية: -
 . 24مراض، وترقية الكفاءة والصحة البدنية وتقديم العالج الوقائي ليذه األمراضاأل

 *تساؤالت الدراسة:
 ما مدي تأثير حمالت التسويق االجتماعي الصحية عمي الجميور؟-
 ما مدي وعي الجميور بالمبادرات الرئاسية الصحية؟-
 ما اتجاه الجميور نحو ىذه المبادرات؟-
 التمفزيون في تغيير سموك المستيمك؟ما مدي تأثير -

 *فروض الدراسة:
توجد عالقة ارتباطية بين ثراء حمالت التسويق االجتماعي الصحية بالمعمومات واتجاىات الجميور نحو -1

 ىذه الحمالت .
 توجد عالقة ارتباطية بين ثراء حمالت التسويق االجتماعي الصحية بالمعمومات وثقة الجميور فييا.-2
عالقة ارتباطية بين المتغيرات الديموغرافية واتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق االجتماعي توجد -3

 الصحية، والتي ينبثق منو الفروض الفرعية اآلتية:
 توجد عالقة ارتباطية بين نوع المبحوثين واتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق االجتماعي الصحية.-4
مؤىل الدراسي لممبحوثين واتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق توجد عالقة ارتباطية بين ال -5

 االجتماعي الصحية.
توجد عالقة ارتباطية بين محل إقامة المبحوثين واتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق االجتماعي  -6

 الصحية.
 
 

 *اإلطار النظري لمدراسة :

                                                           
24
 .12-11سميم عابر، مريم فرح، مرجع سابق، ص.ص 
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التي ظيرت في ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم نظرية ثراء الوسيمة تعتمد ىذه الدراسة عمي     
استخداميا في ذلك الوقت لوصف وتقييم وسائل االتصال داخل المنظمات، حيث أن وسائل االتصال 
الحديثة كاإلنترنت واليواتف الذكية، لم تبدأ في الظيور في ىذا الوقت، ولكن ظيورىا أدي إلي معرفة أنماط 

االتصال الجماىيري التقميدي، ويقصد بثراء المعمومات، قدرة المعمومات  جديدة في عممية االتصال بخالف
 ، حيث تقوم ىذه النظرية عمي فرض رئيسي ىو،25عمي تغيير فيم األفراد لضية معينة في فترة زمنية محددة

كمما كانت الوسيمة قادرة عمى نقل و توصيل المضامين اإلعالمية بصورة مفيومة و واضحة كانت الوسيمة 
ثر ثراًء، أما إذا كانت الوسيمة غير قادرة عمى توصيل المضمون بصورة واضحة أو احتاجت وقًتا طوياًل أك

 .26من المستقبل لفك شفرة و فيم المضمون اإلعالمي فحينئذ تكون الوسيمة ضعيفة الثراء
المعمومة إلي واستفادت الدراسة الحالية من فروض ىذه النظرية في التعرف عمي ثراء التمفزيون في توصيل 

الجميور المستيدف، وتحديد مدي استيعاب الجميور لمرسالة المراد توصيميا ليم، وتحديد مدي تأثيرىا في 
 سموكياتيم واتجاىاتيم. 

 *اإلجراءات المنيجية لمدراسة: 
 نوع الدراسة: -

باديء األساسية تنتمي ىذه الدراسة إلي الدراسات الوصفية، حيث يتم وصف أبعاد التسويق االجتماعي والم
 الالزمة إلقناع الجميور والتأثير عمي اتجاىاتيم.

 
 
 منيج الدراسة:- 

                                                           
25
بناء القصة الخبرية في الصحافة اإللكترونية ) دراسة التعددية السياسية واإلعالمية وأثرىا في " ،ليث عبدالستار المييبي  - 

قسم ، , جامعة القاىرة، كمية االعالمغير منشورة رسالة ماجستير،تطبيقية عمى عينة من الصحف االلكترونية العراقية ("
 32ص2114، الصحافة

26 Hornung,  Revisiting media richness theory: Social cues impact on understanding in a 
textual world, phD, Pace University, New York City, 2015p24 
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تعتمد ىذه الدراسة عمي منيج المسح، وذلك لجمع المعمومات من مفردات مجتمع الدراسة من أجل التعرف 
 عمي مدي فعالية الحمالت الصحية المذاعة عبر التمفزيون عمي الجميور المستيدف.

 الدراسة:*مجتمع 
يتحدد مجتمع الدراسة في مختمف فئات الجميور من المتابعين لممبادرات االرئاسية الصحية والمشاركين بيا 

 في محافظات الجميورية .
 *عينة الدراسة:

مفردة لمجميور المصري الميتم بتمك المبادرات،  411عينة الدراسة الميدانية ىي عينة عشوائية  تتمثل في 
ت تشمل اإلناث وأخري تشمل الذكور بمختف أعمارىم، لذلك تم تطبيق عينة الدراسة حيث أن ىناك حمال

 عمي الجميور العام بمختمف فئاتو.
 *أدوات جمع البيانات:

اعتمدت الدراسة في جمع بياناتيا عمي استمارة االستبيان، التي تتضمن مجموعة من األسئمة التي توجو إلي 
ياس مدي تأثير حمالت التسويق االجتماعي المتمثمة في اإلعالنات المبحوثين لإلجابة عنيا، وذلك لق

 التمفزيونية عن المبادرات الرئاسية الصحية وقياس درجة الوعي لدييم اتجاه التسويق االجتماعي .
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 Statistical Package Ofتعتمد الدراسة عمى استخدام برنامج " الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية " 
Social Science " SPSS " ( فى معالجة وتحميل واستخالص النتائج النيائية لمدراسة، 23نسخة )

 واالستعانة بالمعامالت اإلحصائية التالية في تحميل بيانات الدراسة:
 لمئوية والتكرارات.)أ( النسب ا

 ( لمعرفة ثبات االستمارة.Cronbach's alpha)ب( معامل اختبار ألفا كرونباخ )
( لقياس قوة االرتباط عندما تكون بيانات أحد المتغيرات اسمية وبيانات Chi square) 2)ج( معامل كا

 المتغير اآلخر ترتيبية.
قياس قوة االرتباط لمبيانات الوصفية والتي يمكن ( لSpearman's rho)د( معامل ارتباط الرتب لسبيرمان )

 وضعيا في صورة ترتيبية.
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 الصدق والثبات:
 )أ( الصدق:

لمتحقق من صدق االستمارة،    Construct Validityاستخدمت الباحثة  طريقة صدق المحكمين أو البناء 
من ذوى االختصاص فى المجال  حيث تم عرض استمارة االستبيان عمى مجموعة من األساتذة والمحكمين

اإلعالمى، واستجابت الباحثة آلراء السادة المحكمين وقامت بإجراء ما يمزم من تعديالت في ضوء 
 .(07)مقترحاتيم، وبذلك خرجت استمارة االستبيان في صورتيا النيائية

 )ب( الثبات:
حصائية لمعموم االجتماعية " استخدمت الباحثة طريقة معامل ألفا كرونباخ عن طريق برنامج " الحزم اإل

Statistical Package Of Social Science " SPSS " .لقياس ثبات االستبيان 
 ( معامل الثبات ) طريقة ألفا كرونباخ ( الخاص بمقياس ليكرت الثالثى1جدول )

 إحصائيات الثبات
 معامل ألفا كرونباخ لمثبات عدد العناصر أو األسئمة

15 2.720 
( أن معامل ثبات ألفا كرونباخ الخاص بأسئمة المقياس الثالثى يساوى  1نالحظ من نتائج جدول رقم )

 وىو معامل ثبات قوى.  1.712
 
 

                                                           
27( أسماء السادة المحكمين الذين ُعرضت عمييم استمارة االستبيان، وتم ترتيب األسماء وفقًا لمدرجة العممية مع مراعاة  )

 الترتيب األبجدي:
 أ.د/ عربي عبدالعزيز الطوخي، أستاذ اإلذاعة والتمفزيون بكمية اآلداب، قسم اإلعالم، جامعة بنيا.-1
 أ.م.د/ ىبة اهلل نصر حسن، أستاذ الصحافة المساعد ورئيس قسم اإلعالم بكاية اآلداب، جامعة أسوان.-2
 لتمفزيون المساعد بكمية اإلعالم، جامعة فاروس.أ.م.د/ تامر محمد صالح الدين سكر، أستاذ اإلذاعة وا-3
 أ.م.د/ محمد السيد طاحون، أستاذ العالقات العامة المساعد بمعيد اإلسكندرية العالي لإلعالم.-4
 أ.م.د/ محمد محمد عمارة، أستاذ اإلذاعة والتمفزيون المساعد بكمية اإلعالم، جامعة جنوب الوادي.-5
 م اإللكتروني، بكمية اإلعالم، جامعة جنوب الوادي.د/ عبده قناوي، مدرس اإلعال-6
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 ( معامل الثبات ) طريقة ألفا كرونباخ ( الخاص بالبيانات األسمية0جدول )
 إحصائيات الثبات

 معامل ألفا كرونباخ لمثبات عدد العناصر أو األسئمة
33 2.760 

( أن معامل ثبات ألفا كرونباخ الخاص بأسئمة البيانات األسمية يساوى 2نالحظ من نتائج جدول رقم )
 وىو معامل ثبات قوى.  1.762

 *نتائج الدراسة ونتائج اختبار صحة الفروض: 
الفرض األول: توجد عالقة ارتباطية بين ثراء حمالت التسويق االجتماعي الصحية بالمعمومات واتجاىات 

 الجميور نحو ىذه الحمالت.     
ثراء حمالت التسويق االجتماعي الصحية بالمعمومات واتجاىات الجميور نحو ىذه  ( تكرارات1جدول )

 الحمالت.     

 

التسويق اتجاىات الجميور نحو حمالت 
 االجتماعي الصحية

 اإلجمالي
اتجاه  اتجاه قوي

 اتجاه ضعيف متوسط

ثراء حمالت التسويق 
االجتماعي الصحية 

 بالمعمومات

 61 1 19 41 ثرية لمغاية
 329 19 196 94 ثرية إلي حد ما

 05 12 14 1 غير ثرية عمي اإلطالق
 395 32 009 136 اإلجمالي

فيما يتصل بثراء حمالت التسويق االجتماعي الصحية بالمعمومات، أن ىناك يتضح من الجدول السابق 
% أكدوا أن حمالت التسويق االجتماعي الصحية كانت ثرية إلي حد ما 78.2مفردة بنسبة بمغت  319

% أكدوا أن حمالت التسويق االجتماعي 15.4مفردة بنسبة بمغت  61بالمعمومات، في حين أن ىناك 
% أكدوا أن حمالت 6.3مفردة بنسبة بمغت  25لمغاية بالمعمومات، في مقابل أن ىناك  الصحية كانت ثرية

 التسويق االجتماعي الصحية كانت غير ثرية عمي اإلطالق بالمعمومات.
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أما فيما يتصل باتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق االجتماعي الصحية، يتضح من الجدول السابق 
% أكدوا أن اتجاىيم نحو حمالت التسويق االجتماعي الصحية كان 58ت مفردة بنسبة بمغ 229أن ىناك 

% أكدوا أن اتجاىيم نحو حمالت 34.4مفردة بنسبة بمغت  136اتجاًىا متوسًطا، في حين أن ىناك 
% أكدوا أن 7.6مفردة بنسبة بمغت  31التسويق االجتماعي الصحية كان اتجاًىا قوًيا، في مقابل أن ىناك 

 مالت التسويق االجتماعي الصحية كان اتجاًىا ضعيًفا.اتجاىيم نحو ح
( العالقة بين ثراء حمالت التسويق االجتماعي الصحية بالمعمومات واتجاىات الجميور نحو 0جدول )

 ىذه الحمالت.     

 
 

ثراء حمالت التسويق 
االجتماعي الصحية 

 بالمعمومات

اتجاىات الجميور نحو 
 ىذه الحمالت

التسويق ثراء حمالت 
االجتماعي الصحية 

 بالمعمومات

معامل ارتباط 
 2.575 1.222 سبيرمان

 2.222 2 مستوى الداللة
 395 395 العدد

اتجاىات الجميور نحو 
 ىذه الحمالت

معامل ارتباط 
 1.222 2.575 سبيرمان

 2 2.222 مستوى الداللة
 395 395 العدد

يتضح من خالل بيانات الجدول السابق أن ىناك عالقة ارتباطية طردية متوسطة دالة إحصائًيا بين ثراء 
حمالت التسويق االجتماعي الصحية بالمعمومات واتجاىات الجميور نحو ىذه الحمالت، حيث كانت قيمة 

صائية إلي رفض (. وتشير الدالالت اإلح1.111( عند مستوى داللة )1.575معامل ارتباط سبيرمان )
الفرض الصفري وقبول الفرض البديل القائل بوجود عالقة ارتباطية طردية متوسطة دالة إحصائًيا بين ثراء 

 حمالت التسويق االجتماعي الصحية بالمعمومات واتجاىات الجميور نحو ىذه الحمالت.
االجتماعي الصحية ودرجة الفرض الثاني: توجد عالقة ارتباطية بين كثافة التعرض لحمالت التسويق 

 فعالية ىذه الحمالت.
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 كثافة التعرض لحمالت التسويق االجتماعي الصحية ودرجة فعالية ىذه الحمالت ( تكرارات3جدول) 

 

 درجة فعالية حمالت التسويق االجتماعي
 اإلجمالي

فعالية  فعالية قوية
 فعالية ضعيفة متوسطة

كثافة التعرض 
لحمالت التسويق 

 الصحية االجتماعي

 309 16 143 172 أقل من ساعة يومًيا
ساعات  3:  1من 

 48 3 32 15 يومًيا

ساعات  3أكثر من 
 18 3 4 11 يومًيا

 395 00 177 196 اإلجمالي

يتضح من الجدول السابق فيما يتصل بكثافة التعرض لحمالت التسويق االجتماعي الصحية، أن ىناك 
أشاروا بأن كثافة تعرضيم لحمالت التسويق االجتماعي الصحية كانت % 83.3مفردة بنسبة بمغت  329

% أشاروا بأن كثافة تعرضيم لحمالت 12.2مفردة بنسبة بمغت  48أقل من ساعة يومًيا، في حين أن ىناك 
مفردة بنسبة بمغت  18ساعات يومًيا، في مقابل أن ىناك  3:  1التسويق االجتماعي الصحية كانت من 

 ساعات يومًيا. 3أن كثافة تعرضيم لحمالت التسويق االجتماعي الصحية كانت أكثر من % أشاروا ب4.5

أما فيما يتصل بدرجة فعالية حمالت التسويق االجتماعي الصحية، يتضح من الجدول السابق أن ىناك 
% أشاروا بأن فعالية حمالت التسويق االجتماعي الصحية كانت فعالية 49.6مفردة بنسبة بمغت  196

% أشاروا بأن فعالية حمالت التسويق االجتماعي 44.8مفردة بنسبة بمغت  177ية، في حين أن ىناك قو 
% أشاروا بأن فعالية 5.6مفردة بنسبة بمغت  22الصحية كانت فعالية متوسطة، في مقابل أن ىناك 

 حمالت التسويق االجتماعي الصحية كانت فعالية ضعيفة.
 رض لحمالت التسويق االجتماعي الصحية ودرجة فعالية ىذه الحمالت( العالقة بين كثافة التع4جدول )

 
 

كثافة التعرض لحمالت 
 التسويق االجتماعي الصحية

درجة فعالية حمالت 
 التسويق االجتماعي

 2.030 1.222 معامل ارتباط سبيرمانكثافة التعرض 
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كثافة التعرض لحمالت 
 التسويق االجتماعي الصحية

درجة فعالية حمالت 
 التسويق االجتماعي

لحمالت التسويق 
 االجتماعي الصحية

 2.509 2 مستوى الداللة
 395 395 العدد

درجة فعالية حمالت 
 التسويق االجتماعي

 1.222 2.030 معامل ارتباط سبيرمان
 2 2.509 مستوى الداللة

 395 395 العدد

يتضح من خالل بيانات الجدول السابق أن ىناك عالقة ارتباطية طردية ضعيفة غير دالة إحصائًيا بين 
كثافة التعرض لحمالت التسويق االجتماعي الصحية ودرجة فعالية حمالت التسويق االجتماعي، حيث 

اإلحصائية إلي  (. وتشير الدالالت1.529( عند مستوى داللة )1.232كانت قيمة معامل ارتباط سبيرمان )
قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل القائل بوجود عالقة ارتباطية طردية ضعيفة بين كثافة التعرض 

 لحمالت التسويق االجتماعي الصحية ودرجة فعالية حمالت التسويق االجتماعي.
نحو حمالت الفرض الثالث: توجد عالقة ارتباطية بين المتغيرات الديموغرافية واتجاىات الجميور 

 ويندرج الفروض الفرعية اآلتية: التسويق االجتماعي الصحي.
 .توجد عالقة ارتباطية بين نوع المبحوثين واتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق االجتماعي الصحي

 نوع المبحوثين واتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق االجتماعي الصحية     ( تكرارات5جدول )

 

الجميور نحو حمالت التسويق اتجاىات 
 االجتماعي الصحية

 اإلجمالي
اتجاه  اتجاه قوي

 اتجاه ضعيف متوسط

 نوع المبحوثين
 143 06 63 54 ذكر
 050 4 166 80 أنثي

 395 32 009 136 اإلجمالي

% كانوا 36.2مفردة بنسبة بمغت  143أن ىناك  يتضح من الجدول السابق فيما يتصل بنوع المبحوثين
 % كانوا من اإلناث.63.8مفردة بنسبة بمغت  252ذكوًرا، في مقابل أن ىناك 
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أما فيما يتصل باتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق االجتماعي الصحية، يتضح من الجدول السابق 
حمالت التسويق االجتماعي الصحية كان % أكدوا أن اتجاىيم نحو 58مفردة بنسبة بمغت  229أن ىناك 

% أكدوا أن اتجاىيم نحو حمالت 34.4مفردة بنسبة بمغت  136اتجاًىا متوسًطا، في حين أن ىناك 
% أكدوا أن 7.6مفردة بنسبة بمغت  31التسويق االجتماعي الصحية كان اتجاًىا قوًيا، في مقابل أن ىناك 

 ية كان اتجاًىا ضعيًفا.اتجاىيم نحو حمالت التسويق االجتماعي الصح
( العالقة االرتباطية بين نوع المبحوثين واتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق االجتماعي 6جدول )

 الصحية   
 اختبار كا

 الداللة درجة الحرية القيمة 
 2.222 0 36.279 0اختبار كا

 2.222 0 35.905 النسبة االحتمالية
 2.131 1 0.086 االرتباط الخطى

 395 العدد
 .11.21الحد األدنى المتوقع ىو 

( وىي قيمة 36.179قيمتيا ) 2من خالل مطالعة الجدول السابق يمكن القول أن القيمة المتوقعة الختبار كا
(، وىذه داللة إحصائية أقل من 1.111( بمستوى معنوية قدره )11.11أكبر من القيمة الدنيا لمقبول وىى )

جود عالقة ارتباطية بين نوع ( مما يشير إلي رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل القائل بو 1.15)
 المبحوثين واتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق االجتماعي الصحية

توجد عالقة ارتباطية بين المؤىل الدراسي لممبحوثين واتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق 
 االجتماعي الصحية.
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واتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق االجتماعي  المؤىل الدراسي لممبحوثين ( تكرارات7جدول )
 الصحية

 

اتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق 
 اإلجمالي االجتماعي الصحية

 اتجاه ضعيف اتجاه متوسط اتجاه قوي

المؤىل الدراسي 
 لممبحوثين

 39 7 06 6 مؤىل متوسط
 043 19 138 86 جامعي

 113 4 65 44 فوق الجامعي
 395 32 009 136 اإلجمالي

مفردة بنسبة بمغت  243أن ىناك  يتضح من الجدول السابق فيما يتصل بالمؤىل الدراسي لممبحوثين
% 28.6مفردة بنسبة بمغت  113% أكدوا أنيم حاصمين عمي مؤىل جامعي، في حين أن ىناك 61.5

% أكدوا أنيم 9.9مفردة بنسبة بمغت  39أكدوا أنيم حاصمين عمي مؤىل فوق الجامعي، في مقابل أن ىناك 
 حاصمين عمي مؤىل متوسط.

ور نحو حمالت التسويق االجتماعي الصحية، يتضح من الجدول السابق أما فيما يتصل باتجاىات الجمي
% أكدوا أن اتجاىيم نحو حمالت التسويق االجتماعي الصحية كان 58مفردة بنسبة بمغت  229أن ىناك 

% أكدوا أن اتجاىيم نحو حمالت 34.4مفردة بنسبة بمغت  136اتجاًىا متوسًطا، في حين أن ىناك 
% أكدوا أن 7.6مفردة بنسبة بمغت  31صحية كان اتجاًىا قوًيا، في مقابل أن ىناك التسويق االجتماعي ال

 اتجاىيم نحو حمالت التسويق االجتماعي الصحية كان اتجاًىا ضعيًفا.
( العالقة بين المؤىل الدراسي لممبحوثين واتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق االجتماعي 8جدول )

 الصحية
 
 

المؤىل الدراسي 
 لممبحوثين

اتجاىات الجميور نحو حمالت 
 التسويق االجتماعي الصحية

المؤىل الدراسي 
 لممبحوثين

 2.734 1.222 معامل ارتباط سبيرمان
 2.224 2 مستوى الداللة
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المؤىل الدراسي 
 لممبحوثين

اتجاىات الجميور نحو حمالت 
 التسويق االجتماعي الصحية

 395 395 العدد
اتجاىات الجميور 

نحو حمالت التسويق 
 االجتماعي الصحية

 1.222 2.734 معامل ارتباط سبيرمان
 2 2.224 الداللةمستوى 

 395 395 العدد

يتضح من خالل بيانات الجدول السابق أن ىناك عالقة ارتباطية طردية قوية دالة إحصائًيا بين المؤىل 
الدراسي لممبحوثين واتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق االجتماعي الصحية، حيث كانت قيمة معامل 

(. وتشير الدالالت اإلحصائية إلي رفض الفرض 1.114( عند مستوى داللة )1.734) ارتباط سبيرمان
الصفري وقبول الفرض البديل القائل بوجود عالقة ارتباطية طردية قوية بين المؤىل الدراسي لممبحوثين 

 واتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق االجتماعي الصحية.
مبحوثين واتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق االجتماعي توجد عالقة ارتباطية بين محل إقامة ال

 الصحية.
 محل إقامة المبحوثين واتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق االجتماعي الصحية ( تكرارات9جدول )

 

اتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق 
 االجتماعي الصحية

 اإلجمالي
اتجاه  اتجاه قوي

 اتجاه ضعيف متوسط

 محل إقامة المبحوثين
 027 9 131 67 ريف
 188 01 98 69 حضر

 395 32 009 136 اإلجمالي

% 52.4مفردة بنسبة بمغت  217أن ىناك  يتضح من الجدول السابق فيما يتصل بمحل إقامة المبحوثين
% أكدوا أنيم 47.6مفردة بنسبة بمغت  188أشاروا أنيم يعيشون في مناطق ريفية، في مقابل أن ىناك 

 يعيشون في مناطق حضرية.
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أما فيما يتصل باتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق االجتماعي الصحية، يتضح من الجدول السابق 
% أكدوا أن اتجاىيم نحو حمالت التسويق االجتماعي الصحية كان 58بنسبة بمغت مفردة  229أن ىناك 

% أكدوا أن اتجاىيم نحو حمالت 34.4مفردة بنسبة بمغت  136اتجاًىا متوسًطا، في حين أن ىناك 
% أكدوا أن 7.6مفردة بنسبة بمغت  31التسويق االجتماعي الصحية كان اتجاًىا قوًيا، في مقابل أن ىناك 

 ىيم نحو حمالت التسويق االجتماعي الصحية كان اتجاًىا ضعيًفا.اتجا
( العالقة بين قدرة حمالت التسويق االجتماعي عمى توصيل المضامين بصورة مفيومة ودرجة 12جدول )

 فعالية ىذه الحمالت

 
 

قدرة حمالت التسويق 
االجتماعي عمى توصيل 
 المضامين بصورة مفيومة

درجة فعالية حمالت 
 االجتماعيالتسويق 

قدرة حمالت التسويق 
االجتماعي عمى توصيل 
 المضامين بصورة مفيومة

معامل ارتباط 
 2.712 1.222 سبيرمان

 2.222    2 مستوى الداللة
 395 395 العدد

درجة فعالية حمالت 
 التسويق االجتماعي

معامل ارتباط 
 1.222 2.712 سبيرمان

 2 2.222 مستوى الداللة
 395 395 العدد

يتضح من خالل بيانات الجدول السابق أن ىناك عالقة ارتباطية طردية قوية دالة إحصائًيا بين قدرة 
حمالت التسويق االجتماعي عمى توصيل المضامين بصورة مفيومة ودرجة فعالية حمالت التسويق 

(، وتشير 1.111( عند مستوى داللة )1.711) االجتماعي، حيث كانت قيمة معامل ارتباط سبيرمان
الدالالت اإلحصائية إلي رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل القائل بوجود عالقة ارتباطية طردية 
قوية دالة إحصائًيا بين عالقة ارتباطية طردية قوية دالة إحصائًيا بين قدرة حمالت التسويق االجتماعي عمى 

 يومة ودرجة فعالية حمالت التسويق االجتماعي.توصيل المضامين بصورة مف
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( العالقة االرتباطية بين محل إقامة المبحوثين واتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق 11جدول )
 الصحيةاالجتماعي 

 اختبار كا
 الداللة درجة الحرية القيمة 

 2.210 0 8.909 0اختبار كا
 2.211 0 8.990 النسبة االحتمالية

 2.888 1 2.02 الخطىاالرتباط 
 395 العدد

 .14.25الحد األدنى المتوقع ىو 
( وىي قيمة 8.929قيمتيا ) 2من خالل مطالعة الجدول السابق يمكن القول أن القيمة المتوقعة الختبار كا

(، وىذه داللة إحصائية أكبر من 1.112( بمستوى معنوية قدره )14.15أقل من القيمة الدنيا لمقبول وىى )
م وجود عالقة ارتباطية بين ( مما يشير إلي رفض الفرض البديل وقبول الفرض الصفري القائل بعد1.15)

 محل إقامة المبحوثين واتجاىات الجميور نحو حمالت التسويق االجتماعي الصحية.
واستفادت الدراسة الحالية من فروض ىذه النظرية في التعرف عمي ثراء التمفزيون في توصيل المعمومة إلي 

توصيميا ليم، وتحديد مدي تأثير ىذه الجميور المستيدف، وتحديد مدي استيعاب الجميور لمرسالة المراد 
 الرسالة في سموكياتيم واتجاىاتيم.

 التوصيات والمقترحات:*
توصي الباحثة بضرورة إعادة النظر في تطبيق حمالت التسويق االجتماعي الصحية بشكل أكبر  في  -1

عمي سموكيات مصر وتزويدىا بكافة المعمومات الالزمة عن الحممة الموجية لما ليا من تأثير فعال 
 الجميور .

دراسة الطبيعة الديموغرافية لمجميور الموجو لو اإلعالن من عادات وتقاليد وثقافة دينية، حيث أن ىذه -2
 الدراسة تساعد عمي نجاح اإلعالن بشكل فعال وزيادة نسبة مشاىدتو.

دة فعالية ىذه الحمالت، التنوع في استخدام الوسائط المتعددة بحمالت التسويق االجتماعي يؤدي إلي زيا -3
حيث أن التنوع في استخدام الصور والفيديوىات والرسوم المتحركة في ظل وجود التنوع في الفئات 
الجماىيرية ينتج عنو نتائج إيجابية ومرضية؛ ألن كل فئة من الفئات الجماىيرية تختار األداة التي تميل ليا 

 وتحبذىا.



 التمفزيون عبر الصحية االجتماعي التسويق حمالت نحو المصري الجميور اتجاىات

 
 203                              0202  ديسمبر -  يوليو   العاشرالعدد        اإلعالم وتكنولوجيا اإلتصال     المجلة العلمية لبحوث 

 

 المراجع
 أ( المراجع العربية:

 العممية: الرسائل
حمالت التسويق االجتماعي بالقنوات التمفزيونية المصرية الخاصة وعالقتيا بالجانب زينب حسن،  -

)جامعة عين شمس: معيد رسالة ماجستير غير منشورة، ، المعرفي واالجتماعي لدي المراىق المصري
 (.2117الدراسات العميا لمطفولة، قسم اإلعالم وثقافة األطفال، 

حمالت التسويق االجتماعي في وسائل اإلعالم اإللكترونية ودورىا في تحفيز الشباب مي محفوظ ,  -2
)جامعة عين شمس، كمية اآلداب،قسم رسالة دكتوراه غير منشورة،  المصري عمي المشاركة المجتمعية،

 2117اإلعالم وعموم االتصال،
رسالة في تنمية الوعي بالمشكالت المجتمعية،  دور التسويق االجتماعيشيماء محمد عبدالرحيم زيان، -3

 (2118، )جامعة االسكندرية، كمية اآلداب، قسم االتصال واإلعالم، ماجستير غير منشورة
رسالة دكتوراه شيماء عزالدين، االستراتيجيات المستخدمة في التسويق االجتماعي عمي شبكة اإلنترنت،  -4

 .2114 ب، قسم عموم االتصال واإلعالمجامعة عين شمس، كمية اآلدا، غير منشورة
، ، رسالة ماجستيرإيمان أسامة، العوامل المؤثرة عمي فعالية حمالت التسويق االجتماعي في مصر -5

 .2113جامعة القاىرة، كمية اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن، 
عالنات التميفزيونية وأثرىا عمى عارف محمد، اتجاىات الجميور والمعمنين في الجميورية اليمنية نحو اإل-6

 .2111جامعة أسيوط ، كمية اآلداب، قسم اإلعالم،  رسالة دكتوراه غير منشورة،فعالية اإلعالن، 
التعددية السياسية واإلعالمية وأثرىا في بناء القصة الخبرية في الصحافة " ليث عبدالستار المييبي,-7

, رسالة ماجستير غير منشورةلصحف االلكترونية العراقية (", اإللكترونية ) دراسة تطبيقية عمى عينة من ا
 .2114جامعة القاىرة، كمية االعالم, قسم الصحافة،

رسالة ، يقبالن عبده قبالن، اتجاىات المشاىدين نحو البرامج و الخدمة اإلخبارية في التمفزيون األردن -8
 .2118األردن، ، جامعة الشرق األوسط ، كمية اإلعالم، ماجستير غير منشورة

 
 



 التمفزيون عبر الصحية االجتماعي التسويق حمالت نحو المصري الجميور اتجاىات

 
 204                              0202  ديسمبر -  يوليو   العاشرالعدد        اإلعالم وتكنولوجيا اإلتصال     المجلة العلمية لبحوث 

 

 األبحاث العممية:
حواس مولود، حفصي ىدى، مساىمة حمالت التسويق االجتماعي في تحقيق التغيير االجتماعي، مجمة  -1

 .2118التنمية االقتصادية، الجزائر، 
، مجمة دور استراتيجية التسويق االجتماعي في تغيير السموكيات الصحيةجمول بن قشوة، زينب الرف، -2

 2115بغداد لمعموم االقتصادية، .كمية 
مي عبد الواحد، فعالية حمالت التسويق االجتماعي في التوعية الصحية، مجمة جامعة الشارقة لمعموم  -3

 2112 واالجتماعية اإلنسانية
، المؤتمر الوطني األول التسويق االجتماعي كمدخل لترقية الصحة العامةسميم عابر، مريم فارح،  -4

 2117البميدة، الجزائر، بجامعة 
، مجمة دراسات التسويق االجتماعي وفعالية برامج الرعاية االجتماعية لممعاقات حركياً عصام محمد،  -5

 .2118في الخدمة االجتماعية والعموم اإلنسانية، 
اتيم اتجاىات الجميور المصري نحو اإلعالنات التمفزيونية المثيرة لمجدل واستجابداليا محمد عبداهلل،  -6

 .2116نحوىا، المجمة العممية لبحوث العالقات العامة واإلعالن، العدد الخامس، 
 الكتب العممية:

، )القاىرة: عالم التسويق االجتماعي وتخطيط الحمالت اإلعالمية، 2117فؤادة عبدالمنعم البكري،  -1
 الكتب(.

 ب( المراجع األجنبية:
 1 -Carolina, et.al,2010, Solid Waste Management in a Mexican University Using 

a Community-Based Social Marketing Approach, The Open Waste Management 
Journal 
2- Hong cheng,Philip Kotler and Nancy, 2011, Social Marketing for public 
Health: GlobaTrends and success Stories, (United States of Americas 
3- Mohsen Shams,  Social Marketing for Health: Theoretical and Conceptual 
Considerations, Selected Issues in Global Health communication,2018. 



 التمفزيون عبر الصحية االجتماعي التسويق حمالت نحو المصري الجميور اتجاىات

 
 209                              0202  ديسمبر -  يوليو   العاشرالعدد        اإلعالم وتكنولوجيا اإلتصال     المجلة العلمية لبحوث 

 

4- W.Douglas Evans, Lauren McCormack, Social Marketing Campaigns and 
Children’s Media Use,2008 
5- Hornung,  Revisiting media richness theory: Social cues impact on 
understanding in a textual world, phD, Pace University, New York City,2015. 
6- Rodrigo,et.al, children, Media and food. A new Paradigm in food Advertising, 
Social Marketing and Happiness Manangement, Environment Research and 
Public Health, 2021. 
7-Bradley, et.al, Impact of health marketing campaign on sugars inake by 
children aged 5-11 years and parental views on reducing children’s 
consumption, BMC Public Health,2020 
8-Tara Al-kadi, Audience Opinions on Egyptian Television Advertising and 

Attitudes towards Product Placement, Research Article,2018. 
9-Mohsen Bagnied, Mark Speece, Advertising in a developing economy: 
Attitudes of young consumers in Egypt,  Global Marketing Conference at 
Tokyo,2018 
10-Mohammed Ismail, The impat of Advertising Attitudes on the Intensity of TV 
Ads Avoiding Behavior, International Journal of Business and Social 
Science, 2010. 
11-kalliny and Gentry, Cultural Values Refflected in Arab and American 
Television Advertising, Journal of current issues and Research in 
Advertising, 2007. 

 
 


