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تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر يقتضــي المزيــد مــن العمــل يف 
المجتمــع بطريقــة مســتدامة لألجيــال القادمــة، ولعــل أبــرز وأهــم األهــداف 
الــي تهتــم بهــا مصــر هــو الهــدف الثالــث المعــي بالصحــة الجيــدة لجميــع 
فئــات المجتمــع وتكــرث لــه الكثــر مــن الجهــود؛ ولقــد خطــت خطواتهــا 
طويلــة  ســنوات  منــذ  الصحيــة  الحمــات  خــال  مــن  ذلــك  نحــو  األوىل 
انتشــار  مــن  الحــد  الفروســات،  والطفــل، مكافحــة  المــرأة  شــملت صحــة 
مــن  العديــد  اهتمــت  ولقــد  الصحيــة.  بالعــادات  الوعــي  ونشــر  األمــراض، 
الــي  التجاريــة  اإلعانــات  يف  المقــدم  الثقافــة  معــى  بدراســة  البحــوث 
الدراســات  للــدول المختلفــة، يف حيــن كانــت  الثقافــة الوطنيــة  تعكــس 
العربيــة والغربيــة مقلــة يف التعــرف عــى تأثــر الثقافــة الوطنيــة داخــل 
مضاميــن إعانــات حمــات التســويق االجتماعــي. وذلــك عــى الرغــم مــن أن 
فهــم االختافــات بيــن الثقافــات الوطنيــة مــن شــأنه أن يوحــد التعــاون بيــن 
الثقافــات المختلفــة )Hofstede, 1980(، لذلــك فــإن هنــاك حاجــة إللقــاء 
المزيــد مــن الضــوء عــى هــذا التوجــه البحــي الجديــد. والثقافــة الوطنيــة 
القواعــد والســلوكيات والمعتقــدات والعــادات والقيــم  هــي » مجموعــة 
الــي يتقاســمها ســكان دولــة ذات ســيادة، ولهــم خصائــص محــددة مثــل 
 Pavao, Almeida( الثقافيــة«  والتقاليــد  والتاريــخ  العرقيــة  والهويــة  والديــن  اللغــة 
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دراسة تطبيقية عى حملة 100 مليون صحة
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وتعنــي حمــات التســويق االجتماعــي المحــاوالت المقصــودة مــن أجــل إعــام وإقنــاع وتشــجيع 
عــدد كبيــر مــن األفــراد علــى إحــداث تغييــر ســلوكي بهــدف تحقيــق الرفاهيــة لألفــراد أو المجتمــع 
ككل خــال فتــرة زمنيــة محــددة وعــن طريــق مجموعــة أنشــطة اتصاليــة منظمــة تشــمل وســائل 
االتصــال الشــخصي والجماهيــري«(Rice, 2001) ، وتعتبــر الحملــة القوميــة 100 مليــون 
صحــة مــن أهــم حمــات التســويق االجتماعــي الصحيــة فــي مصــر؛ وهــي مبادرة الســيد رئيــس 
الجمهورية للقضــاء علــى فيــروس ســي والكشــف عــن األمــراض غيــر الســارية مــن خــال تكليــف 
كافــة قطاعــات الدولــة بالمشــاركة فيهــا وفــي مقدمتهــا وزارة الصحــة والســكان لتقديم الدعــم الكامــل 
لتلــك المبــادرة المقدمــة ألكثــر مــن 50 مليــون مواطــن مصــري. )100 مليــون صحــة، 2021) 
وبــدأت الحملــة منــذ أكتوبــر 2018 حتــى اآلن واســتمرت الحملــة علــى ثــاث مراحــل لــكل مبــادرة 

مــن المبــادرات التــي تشــملها واســتخدمت وســائل االعــام لنشــر رســائلها وتحقيــق أهدافهــا.

تحديد مشكلة الدراسة:
وأشــارت القليــل مــن الدراســات إلــى رصــد وتحليــل حملــة 100 مليــون صحــة علــى الرغــم مــن 
أهميتها في مجال تخطيط حمات التسويق االجتماعي واإلعان في مصر، وعليه يمكن بلورة 
وصياغــة المشــكلة البحثيــة فــي »التعــرف علــى أهــم أبعــاد ودوافــع تعــرض الجمهــور المصــري 
إلعالنــات حمــالت التســويق االجتماعــي وعالقتهــا باتجاهاتهــم نحــو أبعــاد الثقافــة الوطنيــة، 

والكشــف عــن مــدى االرتبــاط بيــن هــذه الحمــالت التوعويــة الصحيــة والواقــع االجتماعــي«.

أهمية الدراسة:
نــدرة الدراســات العربيــة التــي اســتخدمت أبعــاد هوفســتد الثقافيــة بالتطبيــق علــى مضمــون . 1

بالجمهــور. اإلعــان وعاقتــه 
ان حملة »100 مليون صحة مبادرة رئيس الجمهورية« تعتبر من الحمات القومية الهامة . 2

فــي تاريــخ مصــر وتســعى إلــى تحقيــق طفــرة فــي مجــال الصحــة المصريــة فــي إطــار أهــداف خطــة 
التنميــة المســتدامة 2030 التــي تســعى جميــع دول العالــم إلــى تحقيقهــا؛ ولــذا يســتوجب علــى 

بحــوث اإلعــام رصــد هــذه الحملــة والكشــف عــن تطوراتهــا وتحليلهــا علــى التوالــي. 
تعتبــر هــذه الدراســة أطروحــة تضــاف إلــى الدراســات البينيــة التــي تربــط بيــن علــم االجتمــاع . 3

متمثــا فــي االعــام والصحــة، واالعــام والثقافــة مــن جانــب اخــر.
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أهداف الدراسة:
انطاقــا مــن تحديــد مشــكلة الدراســة وأهميتهــا يمكــن صياغــة األهــداف التــي تســعى لتحقيقهــا 

علــى النحــو التالــي:
الهــدف الرئيســي للدراســة: ويتمثــل فــي رصــد وتوصيــف وتحليــل أوجــه العاقــة بيــن الثقافــة 
الوطنيــة ومضاميــن حمــات التســويق االجتماعــي الصحيــة وتأثيرهــا علــى الجمهــور المصــري.

وينبثق منه مجموعة من األهداف الفرعية، وهي كما يلي:
التعرف على اتجاه الجمهور المصري نحو إعانات الحمات الصحية.. 1
الكشــف عــن أهــم الحمــات الصحيــة التــي يتابعهــا الجمهــور المصــري فــي إطــار حملــة 100 . 2

مليــون صحــة.
رصد أسباب ودوافع تعرض الجمهور لحمات التسويق االجتماعي الصحية.. 3
تحليــل أهــم أبعــاد هوفســتد الثقافيــة التــي تشــير إليهــا رؤيــة الجمهــور المصــري لحملــة 100 . 4

مليــون صحــة.
تقديم رؤية مستقبلية لبحوث التسويق االجتماعي الصحية في مصر.. 5

اإلطار المعرفي للدراسة:
ركــز أصحــاب اتجــاه فاعليــة حمــات التســويق االجتماعــي علــى األســاليب اإلقناعيــة واســتخدام 
الوســائل واالدوات الحديثــة والمتعــددة والطــرق المنهجيــة الفعالــة لتغييــر الســلوك، وتناولــت أغلــب 
هــذه الدراســات العوامــل المؤثــرة بالتطبيــق علــى عينــات مختلفــة مــن الجمهــور فــي دول مختلفــة مــن 
خــال مجــاالت مختلفــة كان مــن أبرزهــا مجالــي الصحــة والبيئــة، والتطويــر فــي اســتخدام النظريــات 
والنماذج وتقديم استراتيجيات مزيج تسويقي موسعة.  وتناولت دراسات أخرى القيم المتضمنة في 
هــذه الحمــات وتأثيرهــا علــى مــدى الفاعليــة. فضــا عــن ذلــك تناولــت بعــض هــذه الدراســات تأثيــر 
حمــات التســويق االجتماعــي فــي قضايــا التنميــة داخــل المجتمــع الواحــد والمجتمعــات المختلفــة، 
وعلــى جانــب اخــر تناولــت مجموعــة مــن الدراســات الحديثــة حمــات التســويق االجتماعــي التــي 

تواجــه التضليــل االعامــي.
 ويمكن استعراض اإلطار المعرفي للدراسة في ضوء المحاور التالية: 

المحور األول: دراسات تناولت تأثير الثقافة الوطنية على القضايا االجتماعية
1 . (Zhou & Kwon, 2020) وآخرون Yan Zhou دراسة

سعت إلى التعرف على كيفية توسيع استخدام نموذج هوفستد عن طريق تحليل محتوى بحوث 
هوفســتد خــال األربعيــن عــام الماضيــة، حيــث وجــدت أنــه قــد تــم نشــر 109 بحــث فقــط بعــد عــام 
2000 ومع تطور العولمة بدأ الباحثون من مختلف الدول االنتباه إلى أهمية االختافات الثقافية 
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بيــن البلــدان، وفــي عــام 2015 انفجــر عــدد كبيــر مــن األوراق البحثيــة الخاصــة بنمــوذج هوفســتد 
ووصلــت إلــى 106 ورقــة بحثيــة فــي عــام، وبلــغ عــدد إجمالــي األوراق البحثيــة 671 بحثــا فــي الفتــرة 
مــن 2011 حتــى نوفمبــر 2018 أي أكثــر مــن ضعــف العــدد منــذ عــام 2000 حتــى عــام 2010. 
وأوضحت الدراســة أن 2464 باحث شــاركوا في 1093 ورقة بحثية تناولت نموذج هوفســتد، وأن 
أكثر بحث ســاهم بأكبر قدر من البحوث هو هوفســتد نفســه، وتاه في المرتبة الثانية بيتر ســميث 
مــن جامعــة ساســكس البريطانيــة، ثــم ســونيل فيينيــك مــن جامعــة كوينزالنــد األســترالية. كمــا أشــارت 
الدراســة إلــى أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة قــد نشــرت أكبــر عــدد مــن األوراق البحثيــة الخاصــة 
بنمــوذج هوفســتد وبلغــت 381 ورقــة بحثيــة، وتاهــا هولنــدا وهــذا يعــود إلــى أن هوفســتد هولنــدي 
الجنســية، ثــم إنجلتــرا، وتلتهــا الصيــن، كمــا أكــدت نتائــج الدراســة أنــه ال توجــد بحــوث مشــتركة بيــن 
باحثيــن مــن دول مختلفــة واقتصــرت فقــط علــى دراســة بيتــر ب ســميث مــن إنجلتــرا ومايــكل هاريــس 
من هونغ كونغ ، وبالنسبة لتنوع التخصص في البحوث فقد قدم هوفستد أبحاثه في مجاالت علم 
النفــس واإلدارة والتســويق واالقتصــاد، وعلــم االجتمــاع، والعلــوم التنظيميــة، وإدارة المــوارد البشــرية، 
واإلنتــاج؛ وعلــى الرغــم مــن أن معظــم المجــاالت فــي العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة بصــرف النظــر 
عن المجاالت األخرى التي ال نجد أن العلماء مهتمون فيها بنموذج هوفستد مثل مجاالت التاريخ 
أو الجغرافيــا وغيرهــم، وأوصــت الدراســة بضــرورة التركيــز علــى التعــرف علــى تأثيــر هويــة الباحــث 
علــى البحــث وضــرورة تنــوع الباحثيــن المشــاركين فــي البحــث المشــتركة، واســتخدام أســاليب تقنيــة 

أخــرى لتوســيع وتغطيــة نطــاق البحــوث فــي المجــاالت والــدول التــي لــم يتــم البحــث فيهــا.
2 . (Stump, Rodney L., & Sangmook , 2020) وآخرون Stump دراسة

اســتهدفت التعرف على كيفية تأثير النزعة الفردية على تبني وســائل التواصل االجتماعي على 
مســتوى الدولة، وتجمع الدراســة في إطارها النظري بين اإلطار الثقافي الوطني لهوفســتد مع نشــر 
روجير ونظريات قوة الرابطة لجرانوفيتر، وتوصلت نتائجها إلى أن تأثير النزعة الفردية والجماعية 
منحنــي وأن هــذا البعــد يخفــف مــن تأثيــر التوجــه طويــل المــدى، وتعتبــر الدراســة دليــا علــى العاقــة 
المنحنيــة لبعــد الفرديــة والجماعيــة ممــا يعطــي مصداقيــة القتــراح أن العمليــات االجتماعيــة المختلفــة 
التــي تغــرس ثقافيــا قــد تكــون الدافــع وراء تبنــي وســائل التواصــل االجتماعــي علــى كامــل مســتوى 
الدولة ، وأوصت الدراسة أن العوامل الثقافية وثيقة الصلة ال يلزم أخذها جميعا في االعتبار عند 

اســتهداف وتصميم اســتراتيجيات التســويق لتوظيفها مع وســائل التواصل االجتماعي.
3 .(Gauthier, et al., 2020) وآخرون Caroline Gauthier دراسة

قدمــت الدراســة جمــع بيــن جمــع بيــن التحليــل النوعــي والكمــي، ومقارنــة بيــن القيــم التــي ينقلهــا 
اإلعان وقيم األنشطة التي يمارسها المستهلك ومحاولة للكشف عن آثار القيم الموجهة اجتماعيا 
وفرديــا علــى تصــورات اإلعــان وفعاليــة المنتــج، ولقــد أظهــرت الدراســة مــن خــال مســح التــراث 
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العلمي أن بعض األبحاث أكدت على أن اإلعان يكون أكثر فعالية عندما تكون الرسالة المعلن 
عنها متوافقة مع القيم الثقافية للسكان المستهدفين، كما أشارت إلى التأثيرات ذات الصلة بالثقافة 
مقابــل الرســائل اإلعانيــة ذات الصلــة عالميــا فــي األســواق الناشــئة ذات التقاليــد الثقافيــة الراســخة، 
مثــل القيــم الكونفوشيوســية فــي كوريــا الجنوبيــة، وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن القيــم الفرديــة التــي 
غالبــا مــا ينقلهــا اإلعــان بالتطبيــق علــى عينــة الدراســة مــن إعانــات الطعــام فــي كوريــا الجنوبيــة ال 
تتطابق مع القيم التي يتم تنشيطها من قبل المستهلكين، وأن المستهلكين في كوريا الجنوبية أكثر 

اســتجابة لإلعانــات التــي تؤكــد علــى القيــم االجتماعيــة أكثــر مــن التــي تؤكــد علــى القيــم الفرديــة.
4 .(Kim, 2020) Jung Seek دراسة

اهتمــت بإعــادة فحــص مضمــون اإلعــان وعاقتــه بالثقافــة الوطنيــة وركــزت علــى إعــادة فحــص 
الحساســية الدورية تجاه نفقات اإلعان الوطني بالتطبيق على 59 دولة على 35 عام باســتخدام 
أبعــاد هوفســتد الســتة للتعــرف علــى االختــاف عبــر البــاد فــي حساســية اإلعــان وكيفيــة ظهــوره 
ونمــوه عبــر االنترنــت، وتوصلــت الدراســة إلــى أن النفقــات الدوريــة قــد نمــت بشــكل أكبــر عمــا مضــى 
منــذ ظهــور إعانــات االنترنــت، وأن االنفــاق عبــر إعانــات االنترنــت أكثــر مرونــة مــن اإلعانــات 
التقليدية، وأن الثقافة بالنسبة للحساسية الدورية لإلعان عبر االنترنت تعمل بشكل مختلف، وأنها 
أقــل فــي الــدول ذات مؤشــري االتجــاه طويــل المــدى وتجنــب عــدم اليقيــن بدرجــة عاليــة وال عاقــة لهــا 

بمؤشــر الفردية.
5 . (Maria, Fraccascia , & Nastasi, 2020) وآخرون Rosa Maria دراسة

هدفــت للتعــرف علــى تأثيــر األبعــاد علــى ثــاث مقاييــس لــألداء البيئــي والصحــي علــى مســتوى 
الدولــة واختبــار كل مــن التأثيــرات المباشــرة والغيــر مباشــرة مــن خــال ثــاث متغيــرات اجتماعيــة – 
اقتصادية هي: النمو السكاني، التعليم، والدخل، بالتطبيق على 62 دولة على عينة من القضايا 
الخاصــة بالصحــة والبيئــة، وشــملت: نظافــة المــاء، جــودة الهــواء، وقضايــا خاصــة بحيويــة النظــام 
البيئــي شــملت: مصــادر الميــاه، الزراعــة، الصيــد، الطاقــة والمنــاخ، الغابــات، التنــوع البيولوجــي، 
وتوصلــت نتائجهــا إلــى أن تأثيــر االبعــاد الثقافيــة قــد يختلــف بنــاء علــى البعــد الثقافــي المحــدد ونــوع 
مقيــاس األداء البيئــي، كمــا أشــارت إلــى أن الذكــورة واالنغمــاس بعــدان يؤثــران بشــكل مباشــر علــى 
األداء البيئــي، وأضافــت أن بعــد مســافة القــوة ليــس لــه تأثيــر علــى مقاييــس األداء البيئــي، وأكــدت 
أن تأثيــر باقــي األبعــاد الثقافيــة علــى األداء البيئــي يكــون مــن خــال التأثيــر الوســيط للمتغيــرات 

االجتماعيــة.
6 . (Almutairi & Sriramesh, 2020) وآخرون Talal M دراسة

عن تطبيق أبعاد هوفســتد للثقافة الوطنية على قضية انتشــار الفســاد والمحســوبية بالثاث أنواع 
الرئيســية للمنظمــات: الحكوميــة، الغيــر ربحيــة، والخاصــة، حيــث توصلــت إلــى أن الصحفييــن 
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وأصحاب الوظائف الفنية التقنية يهيمنوا على ممارسة العاقات العامة في الكويت، وأن العاقات 
العامــة فــي دولــة الكويــت تعانــي مــن الســمعة الســيئة بســبب تعييــن مــن ليــس لديــه معرفــة أو خبــرة 
بالتخصــص، وقــد اعتمــدت علــى منهــج المســح باســتخدام أداة المقابــات المتعمقــة و أداة االســتبيان 
المطبوع وااللكتروني على عينة قوامها 250 موظف عاملين في إدارة العاقات العامة في جميع 
القطاعــات داخــل الكويــت، وعلــى الرغــم مــن هــذا الفســاد إلــى أن النتائــج قــد أشــارت أن متخصصــي 
العاقات العامة يســعون لمســاعدة مؤسســاتهم للخروج باســتراتيجيات تســاعد في الفعالية التنظيمية 

بالمؤسســات الكويتية.
7 . (Tang, Chen, Zhou, Wrkentin, & L. Gillen�وآخرون Zhenya Tang  دراسة

son, 2019)
ســعت للتعــرف علــى تأثيــر اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي فــي الحــد مــن الفســاد بالمقارنــة 
بين مجموعة من الدول المختلفة وعاقة الثقافة واالعراق االجتماعية بذلك، واعتمدت على منهج 
المسح والمنهج المقارن باستخدام أداة تحليل المضمون لوسائل التواصل االجتماعي في 62 دولة 
لمــدة خمــس ســنوات بدايــة مــن 2011 حتــى نهايــة 2015، وقدمــت مجموعــة مــن النتائــج كان مــن 
أهمهــا أن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل تؤثــر علــى مســتوى الفســاد فــي الدولــة أكثرهــا أهميــة: نصيــب 
الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي والســكان الحضرييــن وحقــوق المــرأة وحريــة الصحافــة واالســتقرار 
السياســي،  وأن التراخــي فــي التشــدد الثقافــي الــذي يعــرف بأنــه قــوة األعــراف االجتماعيــة ودرجــة 
العقوبــة داخــل المجتمــع تعمــل علــى تعديــل العاقــة بيــن اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي فــي 

البــاد ممــا يؤثــر فــي درجــة الســيطرة علــى الفســاد.
دراسة شادي ربيع )محمد، 2018). 8

هدفــت إلــى التحليــل الثقافــي لخطابــات االعانــات التجاريــة بالتطبيــق علــى قطــاع خدمــي معيــن 
)قطــاع خدمــات المحمــول لشــركة فودافــون( كعينــة مــن الحمــات اإلعانيــة للوقــوف علــى القيــم 
التــي تعكســها تلــك الحمــات وأوجــه االتفــاق واالختــاف بيــن مؤشــرات تصنيــف أبعــاد هوفســتد 
الثقافيــة ونتائــج الدراســة والــذى يســهم فــي التأثيــر علــى القيــم والعــادات والتقاليــد واألخاقيــات العامــة 
فــي المجتمــع والكشــف عــن العاقــة بيــن النــص والصــورة بداخــل الحمــات عينــة الدراســة للوقــوف 
علــى العوامــل المؤثــرة علــى ســيميائية الصــورة وتــم االعتمــاد علــى منهجــي المســح والمقــارن حيــث 
تــم تحليــل حملتــي فودافــون كعينــة عمديــة فــي مصــر عــن خدمــةRed Family والتــي تشــمل 6 
إعانــات والمملكــة المتحــدة عــن Most Reliable network وتتضمــن ثاثــة اعانــات فــي 

اغســطس 2017.
دراسة زينب إسحاق )كمال، 2018). 9

ارتبطــت اشــكالية الدراســة بالتعــرف علــى العاقــة المتبادلــة بيــن المتغيــر الثقافــي والقيــم المتضمنــة 
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فــي اإلعانــات بهــدف ادراك العوامــل التــي تحــدد متــى تكــون الثقافــة هــي المؤثــر فــي اإلعــان ومتــي 
يكــون اإلعــان هــو مــن يغــزو الثقافــات المحليــة مــن خــال التطبيــق علــى نمــوذج هوفســتد لألبعــاد 
الثقافيــة وقــد اتبعــت الباحثــة منهــج المســح الشــامل داخــل اعــداد المجــات محــل الدراســة مــن خــال 
اســتخدام تحليــل المضمــون بالتطبيــق علــى االعانــات المتضمنــة بمجلتــي الموضــة الموجهتيــن الى 
الجمهــور المصري)حجــاب وباشــون( وعــا االعانــات مجلــة ثالثــة موجهــة الــى الجمهــور األمريكيــة 
(vogue USA( ورابعة الى الجمهور االنجليزي )vogue UK( وكشفت النتائج عن فارق كبير 
فــي الكثافــة االعانيــة بيــن المجــات الغربيــة للموضــة والمجــات المصريــة كمــا اكــدت علــى أن 

العاقــة بيــن الثقافــة واالعــان متبادلــة لكــن فــى اتجاهــات مختلفــة.
دراسة دينا عرابي )عرابي، 2019). 10

حــول العاقــة بيــن اســتخدام االنســتجرام واألبعــاد الثقافيــة للشــباب المصــري وطبيعــة تأثيــره فــي 
هويتهــم داخــل المجتمــع، وتنتمــي الدراســة إلــى البحــوث الوصفيــة واعتمــدت علــى منهــج المســح 
واســتخدمت أداة االســتبيان بالتطبيــق علــى 200 طالــب جامعــي مصــري خــال الفتــرة مــن 1 مــارس 
2019 إلــى 1 ابريــل 2019 وتوصلــت إلــى مجموعــة مــن النتائــج كان مــن أهمهــا أن أكثــر األبعــاد 
الثقافيــة المؤثــرة نســبيا فــي اســتخدام الشــباب المصــري لانســتجرام هــو مؤشــر عــدم اليقيــن، ومؤشــر 
التوجــه طويــل المــدى مقابــل التوجــه قصيــر المــدى، ومؤشــر التســاهل مقابــل االنضبــاط، فــي حيــن 
لــم يكــن هنــاك تأثيــر لألبعــاد الثاثــة األخــرى، ورصــدت الدراســة أنــه وفقــا لمؤشــر هوفســتد حققــت 
مصــر درجــات عاليــة فــي بعــض المؤشــرات الثقافيــة وهــي: التفــاوت فــي توزيــع القــوة ، الذكــورة مقابــل 

االنوثــة، وتجنــب عــدم اليقيــن بالمقارنــة بالثقافــات األخــرى.
11 . (Venalk & Brewer, 2014) وآخرون  Sunil Venalkدراسة

اســتهدفت فهــم واســتخدام نمــاذج الثقافــة الوطنيــة هوفســتد وجلوبــي وتطــور نظريــات الثقافــة، حيــث 
أن كل مــن أبعــاد النموذجيــن مســتمدة مــن بيانــات المســح الفــردي التــي تــم تجميعهــا وتحليلهــا علــى 
المســتوى الوطنــي فــي حيــن أن مقاييــس ثقافتهــم علــى المســتوى الوطنــي ليســت مرتبطــة بنفــس 
الطريقــة علــى المســتوى الفــردي والتنظيمــي ورغــم تلــك المغالطــة االيكولوجيــة والتحذيــرات إال انــه يتــم 
تجاهلها ويســتخدموا من قبل الباحثين بدون تطوير فاألبعاد الثقافية في بعض األحيان ال تنطبق 
على األفراد والمنظمات في المجتمعات المختلفة وبالتحديد إذا تم  االستناد إلى األبعاد المجمعة؛ 
واســتخدمت هــذه الدراســة منهــج المســح التحليلــي لعينــة مكونــة مــن خمســة مقــاالت صحفيــة لخمــس 
مجــات تجاريــة كبــرى بالتركيــز علــى خمــس تخصصــات رئيســية هــي: اإلدارة العامــة، التســويق، 

المحاســبة، ســلوك المنظمــة والتجــارة الدوليــة.
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المحور الثاني: دراسات تناولت حمالت التسويق االجتماعي الصحية
دراسة منى محمد )شويته، 2020). 1

حــول الحالــة الصحيــة فــي الريــف المصــري مــن خــال الحملــة اإلعانيــة الصحيــة التليفزيونيــة 
100مليــون صحــة، ومـــدى انعــكاس مواقــف الحيــاة اليوميــة علــى الســلوك الصحــي لألفــراد تجــاه 
المــرض الفيروســي »ســي« وطــرق الوقايــة منــه مــن خــال هــذه الحملــة، إلــى جانــب التعــرف 
علــى الــدور الــذي تؤديــه الحملــة التليفزيونيــة اإلعانيــة فــي التوعيــة الصحيــة لألفــراد للتعريــف 
بالحملــة، والخدمــات التــي تقدمهــا، وتوضيــح أهدافهــا، ودورهــا فــي حــث المواطنيــن علــى المشــاركة 
بهــا والنــزول إلجــراء الفحــص الطبــي الفيروســي »ســي«؛ للحــد مــن انتشــاره، والقضــاء عليــه. 
كمــا اســتهدفت الدراســة إلقــاء الضــوء علــى اإلعانــات التليفزيونيــة للحملــة، وتحليــل محتواهــا مــن 
حيث المضمون والشــكل؛ للتعرف على أهداف إعانات الحملة، ورســائلها، واللغة المســتخدمة، 
والجمهــور المســتهدف فــي الحملــة، ومحاولــة الوقــوف علــى المــردود االجتماعــي ألفــراد العينــة 
ومــدى اســتجابتهم إزاء إعانــات الحملــة. وتوصــل البحــث إلــى أن للتليفزيــون دًورا كبيــرا فــي 
تشــكيل الســلوك والبنــاء المعرفــي والثقافــي لألفــراد، حيــث يعمــل علــى غــرس الســلوكيات الصحيــة 
نحــو المــرض والوقايــة منــه، فكلمــا تعــرض اإلنســان لوســائل اإلعــام بكثــرة؛ كلمــا زادت معلوماتــه 
حــول األمــراض والوقايــة منهــا، ممــا ســاعد علــى غــرس القيــم الصحيحــة. إلــى جانــب دوره الكبيــر 
فــي حــث المواطنيــن علــى المشــاركة فــي الحملــة والمعرفــة بهــا والتوعيــة الصحيــة بفيــروس »ســي« 
وطــرق انتقالــه مــن خــال اإلعانــات التــي يعرضهــا، ومــا تحويــه مــن مضاميــن إعاميــة، تحــث 

علــى تشــجيع المواطنيــن للنــزول إلجــراء الفحــص الطبــي.
دراسة أحمد محمد )مرسي، 2020). 2

اســتهدفت الدراســة تحديــد إســهامات المبــادرات التطوعيـــة فـــي تنميـــة الوعــي الصحــي للمــرأة  
ــائل  ــد الوسـ بالمناطــق العشــوائية بالتطبيــق علــى مبــادرة 100 مليــون صحــة وســعت إلــى تحديـ
بالمناطــق  للمــرأة  الصحــي  الوعــي  لتنميــة  التطوعيــة  المبــادرات  تـــستخدمها  التـــي  واألدوات 
الوعــي  تنميــة  فــي  التطوعيــة  المبــادرات  تفعيــل  ومقترحــات  معوقـــات  تحديـــد   ، العـــشوائية 
الصحــي للمــرأة بالمناطــق العشــوائية ، وتنتمــي هــذه الدراســة إلــي الدراســات الوصفيــة ، وقــد 
ــاعي الشــامل للمســئولين وبلــغ عددهــم )٣٥مفــردة( ، والمســح  ــنهج المـــسح االجتمـ اســتخدمت مـ
االجتماعــي  والمســح  )٣٣مفــردة(،  وبلــغ عددهــم  األميــات  للمـــستفيدات  الـــشامل  االجتمـــاعي 
بالعينــة للمســتفيدات المتعلمــات وبلـــغ عددهــم )٧١مفــردة( ، وقــد طبــق الباحــث اســتمارة اســتبيان 
ــتبيان، واســتمارة اســتبيان للمســتفيدات )المــرأة( المتعلمــات، واســتمارة  ــتمارة اسـ للمســئولين ، واسـ
اســتبيان للمســتفيدات )المـــرأة ( األميـــات، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج كان مــن 
أهمهــا إســهام المبــادرات التطوعيــة فــي تزويــد المــرأة بالمعــارف والمعلومــات المرتبطــة باألمــراض 
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المســتجدة مــن وجهــة نظــر كا مــن المســئولين والمســتفيدين جــاء مرتفــع.
دراسة رشا عبد الرحمن )حجازي، 2020). 3

ألقــت الضــوء علــى الــدور الــذي تقــوم بــه الحمــات اإلعاميــة فــي تشــكيل الوعــي الصحــي 
للمــرأة المصريــة بالتطبيــق علــى حملــة 100 مليــون صحــة )مبــادرة رئيــس الجمهوريــة لدعــم صحــة 
المــرأة المصريــة( ودورهــا فــي إمــداد المــرأة المصريــة بالمعلومــات الصحيــة، حــول الكشــف المبكــر 
لمــرض ســرطان الثــدي واألمــراض غيــر الســارية، ومعرفــة دوافــع وأســباب تعرضهــا وتقييمهــا لهــذه 
الحملــة، واعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح واســتخدمت أداة االســتبيان بالتطبيــق علــى عينــة 
عمديــة مكونــة مــن 400 مفــردة مــن الســيدات المصريــات مــن ســن 18 فأكثــر، واســتغرقت 3 
شــهور، وتوصلــت نتائجهــا إلــى وجــود دور مؤثــر لحملــة 100 مليــون صحــة علــى رفــع الوعــي 
الصحــي للمــرأة وســاعدتهم فــي تحفيزهــم علــى ممارســة أنشــطة صحيــة كان أبرزهــا اتبــاع نظــام 

غذائــي صحــي، وأشــار تقييــم المبحوثــات للحملــة إلــى اهتمــام الدولــة بصحــة المــرأة.
4 . (Habes, Alaghizzawi, Ali, Salih, & وآخــرون Mohammed Habes  دراســة

Salloum, 2020)
عنيــت بتحديــد دور اإلعانــات عبــر االنترنــت فــي نشــر الوعــي حــول فيــروس كورونــا وقدرتهــا 
علــى إحــداث تغييــر فــي المواقــف، واســتخدم الباحثــون منهــج المســح عــن طريــق أداة االســتبيان 
لعينــة قوامهــا 480 مفــردة مــن طــاب فــي دولــة األردن، كمــا اســتخدموا تقييــم القيــاس والنمــوذج 
المفاهيمــي ونمذجــه المعادلــة الهيكليــة (SEM)، وأشــارت أهــم نتائــج الدراســة إلــى أن مشــاركة 
المعلومــات واعانــات الرعايــة الصحيــة هــي أقــوى عوامــل التنبــؤ فــي إعانــات الوســائط الرقميــة 
عــن وبــاء كورونــا، لذلــك أكــدت النتائــج باالتفــاق مــع نتائــج الدراســات الســابقة علــى فاعليــة وســائل 

االعــام الرقميــة المتعلقــة بالتوعيــة الصحيــة خاصــة أثنــاء أزمــات الرعايــة الصحيــة.
5 .(He & Lloyd Harris, 2020) وآخرون Honwei He دراسة

ســعت للتعــرف علــى تأثيــر وبــاء كورونــا علــى تغييــر مفاهيــم التســويق األساســية واســتراتيجيات 
التســويق وأخاقيــات المســتهلك، واتضــح مــن خــال نتائــج الدراســة أن هــذا الوبــاء العالمــي قــد 
وفــر فرصــا كبيــرة للشــركات المشــاركة بنشــاطاتها فــي العديــد مــن مبــادرات المســئولية االجتماعيــة 
للشــركات أثنــاء األزمــة، وحفــز علــى ظهــور حقبــة جديــدة لتطويــر المســئولية االجتماعيــة للشــركات 
علــى المــدى الطويــل، وأن الوبــاء قــاد إلــى االبتــكار واالبــداع فــي مجــال التســويق االجتماعــي وإلــى 
المزيــد مــن االستكشــاف لدوافــع الفعاليــة وتفاصيــل التغييــرات التــي ســتفيد المجــال علــى المــدى 
الطويــل ســاهمت برؤيــة جديــدة تؤكــد علــى أن فتــرات األزمــات الصحيــة تزيــد مــن قــدر االبتــكار 

واالبــداع فــي حمــات التســويق االجتماعــي 
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 دراسة سحر صالح )السديري، 2019). 6
ســعت هــذه الدراســة إلــى معرفــة تأثيــر أحــد الحمــات اإلعاميــة الصحيــة التــي تقــوم بهــا وزارة 
الصحة على السلوكيات الوقائية لألسرة السعودية وكذلك رصد وتوصيف الحمات التي قدمتها 
وزارة الصحــة خــال نهايــة 2015 وبدايــة 2016 وتحليلهــا، كمــا تناولــت هــذه الدراســة العاقــة بيــن 
المفاهيــم المرتبطــة بالحمــات اإلعاميــة الصحيــة وحاولــت معرفــة إلــى أي مــدى يمكــن أنً  علــى 
الســلوك وذلــك مــن خــال دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن تؤثــر الحمــات الصحيــة عمومــا الجمهــور 
في مدينة الرياض مقدارها 50 مفردة لمعرفة مدى تأثير الحملة الوطنية للتوعية بمرض السكري 
في ضوء نظرية المعرفة االجتماعية لباندورا ونموذج المعتقد الصحي وباستخدام أداة االستبيان. 
وكذلك تم تحليل وثائق ست حمات قامت بها الوزارة في الفترة المذكورة .وتوصلت نتائج الدراسة 
إلى مجموعة مهمة من المؤشــرات على المســتويينً  بالنســبة لنتائج تحليل الحمات والذي تناول 
التحليلــي والميدانــي. أوال اســتراتيجياتها االتصاليــة فقــد أتــى اإلعــام االجتماعيــة كأبــرز قنــاة لنشــر 
رســائل الحمــات الصحيــة يليــه المطبوعــات ووســائل االتصــال الشــخصي كالمنشــورات وغيرهــا 
والنــدوات وورش العمــل ثــم اإلذاعــة والتلفزيــون ومواقــع اإلنترنــت والملتقيــات والفعاليــات الخاصــة ثــم 
الخــط الســاخن والمهرجانــات، وظهــرت أقــل نســبة إعانــات الطــرق وإعانــات اإلنترنــت. ترأســت 
األدوات الرقميــة متمثلــة فــي الهاشــتاج واالنفوجرافيــك أدوات نشــر الرســائل يليهــا إعانــات الصــور 
والفيديو وأتت أقل نســبة لإلعانات الصوتية والرســائل القصيرة. كما أظهرت الدراســة قصور في 

ناحيــة التقييــم وعــدم اســتخدام نظريــة ســلوكية عنــد تصميــم الحملــة.
دريال كريمة )كريمة، 2018). 7

عــن دور الحمــات اإلعاميــة فــي التوعيــة لنشــر ثقافــة الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي. 
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، واعتمدت على أداة االستبيان لجمع البيانات على 
عينــة قوامهــا 60 مفــردة مــن النســاء بواليــة ســعيدة الجزائريــة، وتوصلــت إلــى أن أكثــر الوســائل التــي 
اعتمــدت عليهــا النســاء فــي الحصــول علــى المعلومــات هــي االنترنــت وأكــدت أن وســائل االعــام 

لهــا تأثيــر فغــال علــى زيــادة وعيهــن الصحــي.
زكريا إبراهيم )الدسوقي، 2018). 8

اســتهدفت التعــرف علــى دور الحمــات اإلعاميــة فــي القنــوات الفضائيــة فــي توعيــة المراهقيــن 
مــن ســن )15�18 ســنة( بقضايــا المخــدرات، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى نظريــة االعتمــاد علــى 
وســائل االعــام ومنهــج المســح باســتخدام أداة االســتبيان وطبقــت علــى 400 مفــردة، وتوصلــت 
أهــم نتائجهــا إلــى أن القنــوات الفضائيــة هــي أهــم مصــادر الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة 
بالمخــدرات، وان اهــم أســباب مشــاهدتهم للحمــات هــو التصميــم الجــذاب لإلعانــات، ومشــاهدة 

المشــاهير.
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9 .(Naugle, 2016) Naugle دراسة
حــول تأثيــر الوســائل اإلعاميــة فــي مــدى نجــاح حمــات التســويق االجتماعــي بالتطبيــق علــى 
حملــة » الحيــاة والنمــاء » التــي اســتهدفت نشــر الوعــي بفوائــد الرضاعــة الطبيعيــة بيــن النســاء 
فــي فيتنــام والحــث عليــه، وأثبتــت النتائــج أنــه كلمــا زادت االســتراتيجيات المســتخدمة فــي الحملــة 
اإلعامية، كلما كانت الحملة أكثر تأثيرا على الجمهور في تبني سلوك الرضاعة الطبيعية، كما 
وأشــارت النتائــج إلــى انتشــار ســلوك الرضاعــة الطبيعيــة فــي المناطــق الجغرافيــة التــي طبــق عليهــا 

اســتخدام أكثــر مــن وســيلة إعاميــة فــي الحملــة كأداة لنقــل الرســالة.
دراسة عبد الملك الشلهوب )الشلهوب، 2013). 10

هدفــت للتعــرف علــى الــدور الــذي تؤديــه وســائل االعــام فــي تنميــة وعــي أفــراد المجتمــع الســعودي 
عــن مــرض الســكري وكيفيــة التعايــش معــه والمشــكات الصحيــة المترتبــة عليــه، وعلــى مــدى 
متابعتهــم لوســائل اإلعــام للحصــول علــى معلومــات حــول مــرض الســكري وعــن طريــق أي وســيلة 
تتــم متابعتهــم للحصــول علــى المعلومــات، واعتمــدت الدراســة علــى نظريــة التمــاس المعلومــات 
واســتخدمت منهــج المســح باالعتمــاد علــى أداة االســتبيان بالتطبيــق علــى عينــة مكونــة مــن 413 
مفــردة مــن الســكان الســعوديين فــي مدينــة الريــاض. وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن أهــم الوســائل 
التــي اعتمــد عليهــا الجمهــور للحصــول علــى معلومــات عــن مــرض الســكري هــي االنترنــت ثــم تاهــا 
القنــوات التليفزيونيــة، كمــا أكــدت علــى اعتمادهــم علــى األســرة واألطبــاء كمصــادر غيــر إعاميــة فــي 
الحصــول علــى المعلومــات حــول مــرض الســكري واعتمادهــم بشــكل أساســي علــى المواقــع الصحيــة 
العربيــة فــي الحصــول علــى المعلومــات حــول مــرض الســكري وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى أهميــة 
ودور وســائل االعــام فــي التوعيــة والتثقيــف بمــرض الســكري كمــا بينــت ارتفــاع مؤشــر مســتوى 

الوعــي الصحــي بمــرض الســكري.

مناقشة الدراسات السابقة:
باستعراض الباحثة للدراسات السابقة تبين ما يلي:

فيمــا يخــص محــور الدراســات الخاصــة بنمــوذج هوفســتد للثقافــة الوطنيــة اتضــح أن العوامــل . 1
الثقافية من الشروط األساسية التي يجب وضعها في االعتبار عند تصميم استراتيجيات حمات 
التســويق االجتماعــي لتوظيفهــا مــع وســائل اإلعــام الحديثــة، كمــا تبيــن ضــرورة االهتمــام بفحــص 
القيــم ومضمــون خطابــات اإلعــان وعاقتهــم بالثقافــة الوطنيــة وهــو مــا أثارتــه العديــد مــن الدراســات، 
وان هنــاك نــدرة فــي التــي تســتخدم أســلوب التحليــل الكمــي والكيفــي معــا وهــو مــا يعطــي الدراســة 
الحالية أهميتها ويشجع على تبني هذا االتجاه الحديث. فضا عن ذلك وجدت الباحثة العديد من 
الدراســات األجنبية التي رصدت تطور البحوث المعتمدة على نظرية هوفســتد وأنه من الضروري 
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مــن فتــرة إلــى أخــرى إجــراء بحــوث تحليــل المســتوى الثانــي لتاشــي األخطــاء الســابقة واإلضافــة 
فيمــا لــم يتــم تناولــه مــن مجــاالت فــي حيــن أن هنــاك نــدرة فــي البحــوث العربيــة التــي اعتمــدت علــى 

األســلوبين معــا.
أمــا بالنســبة لمحــور الدراســات الخاصــة بحمــالت التســويق االجتماعــي المعنيــة بمجــال الصحة . 2

ركــزت الدراســات الســابقة العربيــة واألجنبيــة علــى نجــاح الحمــات الصحيــة أثنــاء فتــرات األزمــات 
وأن هــذه الفتــرات تزيــد مــن قــدر االبتــكار واالبــداع فــي مضمــون الحمــات وأكــدت أن مثــل هــذه 
األزمات تؤثر على تغيير المفاهيم األساسية واالستراتيجيات التسويقية وأخاقيات المستهلك، كما 
رصــدت الباحثــة العديــد مــن الدراســات العربيــة التــي تناولــت حملــة 100 مليــون صحــة فــي مراحــل 
مختلفة لها مما يؤكد على أهمية رصد وتحليل وتفسير مضمون هذه الحملة وتأثيرها على سلوك 
الجمهــور المصــري وهــو مــا يؤكــد علــى أهميــة الدراســة الحاليــة حيــث تضيــف رصــدا لفتــرة جديــدة 
لــم تتنــاول بمحتــوى اعاناتهــا فيمــا مضــى. باإلضافــة إلــى ذلــك أشــارت الدراســات األجنبيــة والعربيــة 
على أن وسيلة االنترنت هي األكثر فاعلية في حمات التسويق الصحية وبالتحديد التي تستخدم 
الهاشــتاج، االنفوجرافيــك، الصــور، والفيديوهــات فــي حيــن تكــون أقــل تأثيــرا الحمــات التــي تســتخدم 
االعانــات الصوتيــة والرســائل القصيــرة. وأشــارت الدراســات أن اعانــات حمــات الصحــة االكثــر 
جاذبيــة هــي ذات التصميــم الجــذاب والتــي تعتمــد فــي مضمونهــا علــى االستشــهاد بالمشــاهير فــي 
االعــان وهــو مــا يزيــد مــن أهميــة الدراســة الحاليــة التــي تعتمــد علــى عينــة مــن إعانــات الفيديــو 

للمشــاهير لحملــة 100 مليــون صحــة.

اإلطار النظري للدراسة:
بعــد مراجعــة التــراث العلمــي والعديــد مــن النمــاذج والنظريــات فــي مجــال التســويق االجتماعــي فقــد 
اعتمدت الباحثة على اإلطار النظري التالي في محاولة لتفسير موضوع الدراسة الحالية وهي: -

أوال: نموذج هوفستد ألبعاد الثقافة الوطنية
لقــد تــم تطبيــق القيــاس باســتخدام أبعــاد هوفســتد علــى بحــوث التســويق التجــاري الدولــي وأظهــرت 
نتائــج مفيــدة (Mooij & Hofstede, 2010)، كمــا تــم اســتخدام النمــوذج فــي بحــوث ســلوك 
المســتهلك والتســويق واإلعــان (Mooij, 2013)، وفــي ضــوء ذلــك تــرى الباحثــة أن هــذا النمــوذج 
يجــب اســتخدامه فــي بحــوث التســويق االجتماعــي لمائمتــه باإلضافــة إلــى فاعليتــه وقدرتــه علــى 

القيــاس للمتغيــرات مــن خــال أربعــة مؤشــرات للثقافــة الوطنيــة، وهــم: 
مؤشر تجنب القلق وعدم اليقين . 1

يمكن تعريف هذا المؤشــر بأنه »إلى أي مدى يشــعر الناس بالتهديد من عدم اليقين والغموض 
ومحاولــة تجنــب هــذه الحــاالت«، فنجــد فــي ثقافــات تجنــب عــدم اليقيــن القــوي، هنــاك حاجــة إلــى 
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وضــع قواعــد وشــكليات لهيكلــة الحيــاة، وهــذا يترجــم إلــى البحــث عــن الحقيقــة واإليمــان فــي الخبــراء، 
فاألفراد الذين ينتمون لثقافات تتســم بمســتوى عال من الحرص على تجنب القلق وعدم اليقين هم 
أقــل عرضــة للتغييــر واالبتــكار مثــل )الــدول العربيــة التــي درســها هوفســتد، إيطاليــا، اليابــان، بلجيــكا، 
...( بينمــا األفــراد الذيــن ينتمــون لثقافــات تتســم بمســتوى منخفــض مــن الحــرص علــى تجنــب القلــق 
وعــدم اليقيــن، هــم أكثــر عرضــة للتغييــر واالبتــكار وهــذا مــا يفســر االختافــات فــي تبنــي االبتــكارات 
واالبداعــات، مثــل )الواليــات المتحــدة، الســويد، المملكــة المتحــدة، هولنــدا(، فنجــد أن الثقافــات عاليــة 
الحــرص علــى تجنــب القلــق وعــدم اليقيــن لديهــا موقــف ســلبي علــى الصحــة مــن خــال التركيــز علــى 
النقــاء فــي الطعــام والشــراب واســتخدام المزيــد مــن األدويــة، بينمــا الثقافــات منخفضــة الحــرص علــى 
تجنــب القلــق وعــدم اليقيــن لديهــا موقــف أكثــر نشــاطا فــي الصحــة مــن خــال التركيــز علــى اللياقــة 

البدنيــة والرياضيــة )محمــد، 2018).
مؤشر الجماعية في مقابل الفردية. 2

يهتم بدرجة الفردية واالســتقالية لكل فرد من أفراد المجتمع، أو ما يقابله من درجة انتماء الفرد 
إلــى الجماعــة؛ ففــي المجتمعــات التــي تعتمــد علــى الجماعــات، يــرى الفــرد نفســه قويــًا داخلهــا، ممــا 
يعكســه والءه إليهــا، مثــل المجتمعــات العربيــة علــى عكــس المجتمعــات األمريكيــة التــي يشــعر الفــرد 
فيهــا بالحريــة واالســتقالية عــن باقــي أفــراد المجتمــع وهــذا المنظــور ليــس لــه أي طابــع سياســي؛ فهــو 

يشــير إلــى الحيــاة االجتماعيــة مثــل )األســرة-األصدقاء( ال إلــى الدولــة.
مؤشر الذكورة في مقابل األنوثة. 3

يشــير إلــى نمــط توزيــع األدوار بيــن الذكــور واالنــاث داخــل المجتمــع، ويعــد مــن العوامــل الحيويــة 
في المجتمع، فهناك مجتمع ضد المرأة بنسبة كبيرة فيطلق عليه مجتمعا ذكوريا وهناك من ينظر 
إلى هذه القضية بتوســط وهناك من يكون شــديد التعاطف مع المرأى وهو المجتمع األنثوي. فهذا 

البعــد يتعلــق بالفجــوة التــي توجــد بيــن دوري الرجــل والمــرأة فــي المجتمــع.
مؤشر التوجه طويل المدى مقابل التوجه قصير المدى  . 4

يهتــم بنظــرة المجتمــع إلــى الماضــي والحاضــر ومــدى توجهــه إلــى المســتقبل؛ فقــد أوضحــه هوفســتد 
من خال دراســة أجريت على ثاثة وعشــرين دولة حول العالم من خال اســتمارة اســتبيان أشــارت 
إلــى أن الــدول ذات التوجــه طويــل المــدى تتميــز باالدخــار والمثابــرة وتنظيــم العاقــات الشــخصية، 
أمــا الــدول ذات التوجــه قصيــر المــدى فتتميــز بااللتــزام بالقواعــد والضوابــط االجتماعيــة والثبــات 

 (Hofstede G. , 2009)واالســتقرار الشــخصي
وتــرى الباحثــة أن هــذه األبعــاد الثقافيــة المختــارة مائمــة كمدخــل نظــري لقيــاس آراء عينــة الدراســة 
فــي مضاميــن إعانــات حملــة 100 مليــون صحــة ومــا إذا كانــت هــذه المضاميــن مــن وجهــة نظــر 

العينــة ماءمــة للمجتمــع أم غريبــة علــى ثقافتــه الوطنيــة.
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تساؤالت الدراسة:
التساؤل الرئيسي للدراسة:

مــا مــدى عالقــة تعــرض الجمهــور المصــري لمضمــون حمــالت التســويق االجتماعي باتجاهاته 
نحــو الثقافــة الوطنية؟

ويندرج منه مجموعة من التساؤالت الفرعية وهي: 
 ما أهم القضايا الصحية التي اهتم بها الجمهور المصري في اآلونة االخيرة؟1. 
ما أهم الوسائل اإلعامية التي اعتمد عليها الجمهور المصري في متابعة الحمات الصحية؟. 2
ما مدى ارتباط الخصائص الديموغرافية للجمهور المصري باالهتمام بالقضايا الصحية؟. 3
مــا مــدى تحقــق مؤشــرات أبعــاد هوفســتد للثقافــة الوطنيــة فــي مضمــون إعانــات حملــة 100 . 4

مليــون صحــة مــن وجهــة نظــر الجمهــور؟
مــا مــدى تحقــق مؤشــرات أبعــاد هوفســتد للثقافــة الوطنيــة فــي الواقــع المعاصــر الــذي يعيشــه . 5

الجمهــور المصــري؟

التصميم المنهجي للدراسة:
نوع الدراسة ومنهجها. 1

تنتمــي الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة التــي تســعى إلــى تصويــر وتفســير ســمات مــا هــو كائــن 
حيــث تهتــم بالظــروف والعاقــات القائمــة والحقائــق الراهنــة المتعلقــة بمجموعــة مــن األحــداث أو 
مجموعــة مــن األوضــاع أو اآلراء أو التأثيــرات الواضحــة أو االتجاهــات التــي تتطــور؛ فالبحــث 
الوصفــي يهتــم بالعاقــة لوظيفيــة فــإن التنبــؤ بظاهــرة مســتقبلية قــد يكــون ممكنــا والنتائــج قــد تقتــرح 
فروض إضافية وهذه الدراسات وإن كانت تتم في معظم إجراءاتها المنهجية بعملية جمع البيانات 
وتســجيلها، إال أن ذلك ال يثمل الهدف األساســي حيث يجب أن تكتمل بأهداف التحليل والتفســير 
المقــارن )الحميــد، 2004(، وهــي تهتــم بالحاضــر رغــم أنهــا غالبــا مــا تــدرس األحــداث الماضيــة فــي 
عاقتهــا بالظــروف الراهنــة وذلــك مــا ينطبــق علــى الدراســة موضــوع البحــث حيــث تســتهدف التعــرف 
علــى أبعــاد ودوافــع تعــرض الجمهــور المصــري إلعانــات حمــات التســويق االجتماعــي )حملــة 
100 مليون صحة( وعاقتها باتجاهاتهم نحو أبعاد الثقافة الوطنية، والكشــف عن مدى االرتباط 
بين هذه الحمات الصحية والخصائص الديموغرافية للمبحوثين عينة الدراســة )كالنوع  - العمر 

– محــل الســكن– الدخــل – الحالــة االقتصاديــة(.
واعتمــدت علــى منهــج المســح اإلعالمــي الــذي يســتهدف رصــد وتحليــل وتفســير الظاهــرة فــي 
وضعهــا الراهــن بعــد جمــع البيانــات الازمــة والكافيــة عنهــا وعــن عناصرهــا )الحميــد، 1997)   
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عينة ومجتمع الدراسة. 2
يمثــل المجتمــع المصــري بأكملــه المجتمــع األصلــي للدراســة، أمــا عينــة الدراســة فتتمثــل فــي عينــة 
مــن أفــرد الجمهــور المصــري مكونــة مــن 250 مفــردة مــن عمــر 16 ســنة وأعلــى مــن المســتخدمين 
لإلنترنــت، وفيمــا يلــي توزيــع عينــة الدراســة: وفقــا للنــوع والعمــر ومحــل الســكن ومســتوى الدخــل 

الشــهري للمبحــوث.

شكل رقم )1( خصائص عينة الدراسة وفقا لنوع المبحوثين

شكل رقم )2( خصائص عينة الدراسة وفقا ألعمار المبحوثين
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شكل رقم )3( خصائص عينة الدراسة وفقا لمستوى الدخل

شكل رقم )4( خصائص عينة الدراسة وفقا لمحل السكن

واعتمــدت الدراســة علــى أســلوب العينــة العمديــة فــي اختيــار إعانــات حملــة 100 مليــون صحــة 
وفــق متغيــري موضــوع البحــث وهــو حمــات التســويق االجتماعــي الصحيــة والفتــرة الزمنيــة مــن 
2020 -2021، وهــي إعانــات »بإيــدك تعيــش بصحــة« و«نحمــي نفســنا .. نتعلــم كلنــا«.
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أدوات جمع البيانات. 3
بياناتهــا ومعلوماتهــا  فــي جمــع  فــي إطــار هــذه الدراســة أداة االســتبيان  الباحثــة  اســتخدمت 

اآلتــي: مــن  االســتمارة  وتتكــون 
الجزء األول: ويتضمن المتغيرات األساسية للدراسة وتشمل المحاور التالية:

المحــور األول: يقيــس مــدى االهتمــام الجماهيــري بالتوعيــة الصحيــة لحمــات التســويق � 
االجتماعــي.

المحــور الثانــي: يقيــس التعــرض إلعانــات حملــة 100 مليــون صحــة ومــدى وصولهــا � 
للجمهــور عبــر وســائل اإلعــام

المحــور الثالــث: يقيــس رأي الجمهــور فــي تأثيــر أبعــاد الثقافــة الوطنيــة علــى مضاميــن � 
الحملــة. إعانــات 

المحور الرابع: يقيس التغير في سلوك الجمهور المصري تجاه الحملة.� 
المحــور الخامــس: يقيــس العاقــة بيــن الخصائــص الديموغرافيــة للجمهــور وأبعــاد هوفســتد � 

للثقافــة الوطنيــة.
الجــزء الثانــي: ويتضمــن المتغيــرات المســتقلة للدراســة وتشــمل: النــوع، العمــر، الدخــل الشــهري، 

ومحــل الســكن.
ويرجــع اختيــار الباحثــة ألداة االســتبيان لســهولة الوصــول إلــى العينــة عــن طريــق اســتخدام 
االســتبيان االلكترونــي، باإلضافــة إلــى أن االســتبيان مــن األدوات التــي يــؤدي اســتخدامها إلــى 

تفعيــل اســتعدادات الحكومــة لمتطلبــات الجماهيــر.

عرض ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية:
ــا �  ــة وأهــم القضاي ــام الجمهــور المصــري بالحمــالت الصحي ــة بمــدى اهتم ــج المتعلق النتائ

الصحيــة.
أوضحــت نتائــج الدراســة أن %54 مــن عينــة الدراســة تهتــم بحمــات التســويق االجتماعــي 
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الصحيــة فــي حيــن أن %46 ال يهتــم بهــا، وأشــارت أن أهــم القضايــا الصحيــة التــي حــازت علــى 
اهتمامهــم كانــت علــى النحــو التالــي: 

جدول رقم )1( يوضح أهم القضايا الصحية التي يهتم بها المبحوثين
النسبةالقضية الصحية

%71.9صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي

%63فيروس سي والكشف عن األمراض غي السارية

%59.3توعية أطفال المدارس بفيروس كورونا

%20.7عاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الوالدة

%17فحص أمراض االنيميا والتقزم والسمنة عند األطفال

%100اإلجمالي

وأشــارت النتائــج أن أســباب االهتمــام بالحمــات الصحيــة فــي المرتبــة األولــى هــي التعــرف 
علــى معلومــات جديــدة، ثــم المرتبــة الثانيــة بســبب أن القضيــة الصحيــة التــي تتناولهــا إعانــات 
الحمــات ذات صلــة بالمجتمــع، وتاهــا فــي المرتبــة الثالثــة ان الجمهــور مجبــر علــى مشــاهدة 
اعاناتهــا فــي الفواصــل، ثــم االنجــذاب للمشــاهير والشــخصيات العامــة فــي اإلعانــات، ثــم جــاء 
ســبب االهتمــام المعانــاة مــن نفــس األمــراض التــي تتناولهــا الحملــة، وأخيــرا جــاء ســبب المشــاهدة 

لمــلء الفــراغ.
وأوضحــت نتائــج الدراســة أن غالبيــة العينــة بنســبة %83.7 تتذكــر إعانــات »بايــدك تعيــش 
صح« في حين أن %16.3 ال يتذكرون اإلعانات، وتبين أن أكثر الوســائل اإلعالمية التي 
تعــرض مــن خاللهــا المبحوثيــن لإلعالنــات هــي التلفزيــون بنســبة %91.5  وتاهــا اإلنترنــت 
ثــم إعانــات الطــرق، فــي حيــن جــاءت بنســب قليلــة التعــرض عبــر وســيلتي اإلذاعــة والصحــف؛ 
ويدلــك ذلــك علــى مصداقيــة العينــة التــي تتفــق مــع رصــد الباحثــة للوســائل اإلعاميــة المســتخدمة 
فــي إعانــات عينــة الدراســة حيــث يســتخدم التلفزيــون واالنترنــت واعانــات الطــرق ســواء المعلقــة 

أو علــى ســيارات العيــادات المتنقلــة التابعــة لحملــة 100 مليــون صحــة .
فــي حيــن أشــارت النتائــج أن نســبة %70.4 فقــط مــن العينــة تتذكــر إعانــات »نحمــي نفســنا 
نتعلــم كلنــا« و%29.6 مــن أفــراد العينــة ال يتذكــرون هــذه اإلعانــات؛ ويشــير ذلــك إلــى أنــه علــى 
الرغــم مــن تزامــن إعانــات الحملتيــن إال أن الحملــة التــي يظهــر فيهــا فنانيــن أكبــر ســنا وأصحــاب 
تاريــخ فنــي ســاعد علــى تذكــر العينــة لإلعــان ورســالته علــى عكــس إعانــات نحمــي نفســنا نتعلــم 
كلنــا، واتفقــت العينــة فــي نتائجهــا علــى ان التليفزيــون هــو الوســيلة األكثــر التــي تعــرض مــن 
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خالهــا الجمهــور إلعانــات »نحمــي نفســنا نتعلــم كلنــا« أيضــا بنســبة %91.9 وتاهــا االنترنــت 
ثــم جــاء التعــرض بنســب قليلــة مــن خــال إعانــات الطــرق، اإلذاعــة، والصحــف.

وتبيــن مــن نتائــج االســتبيان تذكــر غالبيــة أفــراد العينــة لمضمــون الرســائل االعانيــة للحملــة 
بشــكل صحيــح ســواء إلعانــات »بايــدك تعيــش صــح« بنســبة %83.7 أو إلعانــات »نحمــي 

نفســنا نتعلــم كلنــا« بنســبة 70.4%.
النتائــج المتعلقــة بمــدى ارتبــاط الخصائــص الديموغرافيــة بالجمهــور المصــري باالهتمــام � 

بالقضايــا الصحيــة.
تشــير نتائــج الدراســة إلــى وجــود عالقــة بيــن النــوع واالهتمــام بالقضايــا الصحيــة حيــث كانــت 
قضيــة صحــة المــرأة والكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي لــه أكثــر القضايــا اهتمامــا مــن قبــل 

عينــة الدراســة التــي يبلــغ عــدد اإلنــاث فيهــا 72 % مــن إجمالــي مجمــوع العينــة الكلــي.   
ــرد العينــة وبيــن التوجــه نحــو  كمــا أوضحــت النتائــج وجــود عالقــة بيــن متغيــر الدخــل ألف
رســائل إعالنــات الحملــة، حيــث أشــارت النتائــج أن أراء العينــة تؤكــد أن إعانــات حملــة »نحمــي 
نفســنا نتعلــم كلنــا«،  موجهــة إلــى فئــة المجتمــع الفــوق متوســطة فقــط، وبلغــت نســبة %63 مــن 

أفــراد العينــة مــن أصحــاب الدخــل الشــهري المتوســط .
النتائج المتعلقة بمدى تحقق مؤشرات هوفستد للثقافة الوطنية في مضمون اإلعالنات.� 

ارتفــع مؤشــر األنوثــة مقابــل الذكــورة فــي مضمــون إعانــات »بايــدك تعيــش صــح« ويتعلــق 
هــذا المؤشــر بالفجــوة الموجــودة بيــن دوري الرجــل والمــرأة فــي المجتمــع المصــري، كمــا أشــار 
مضمــون رســائل اإلعــان إلــى أن مؤشــر الجماعيــة فــي مقابــل الفرديــة مرتفــع وينعكــس فــي 
مشــاهد اإلعانــات مــن خــال إبــراز انتمــاء الــزوج إلــى األســرة والتعــاون بيــن أفرادهــا مــن أجــل 
اتخــاذ القــرارات والســلوكيات الصحيــة الســليمة الــذي يضيــف إليــه الشــعور بالرضــا والقــوة الداخليــة 

وتزيــد مــن روح الدعابــة والســعادة.
كمــا اتفقــت معهــا نتائــج إعانــات »نحمــي نفســنا نتعلــم كلنــا« حيــث ارتفــع مؤشــر الجماعيــة 
فــي مقابــل الفرديــة وينعكــس ذلــك فــي مشــاهد التعــاون بيــن األطفــال فــي المدرســة مــن أجــل 
مواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا والحفــاظ علــى صحتهــم مــن خــال اتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة 

فــي الســام والتباعــد وتنــاول األطعمــة المفيــدة. 
وبالنســبة لمؤشــر التوجــه طويــل المــدى فــكان األعلــى فــي مقابــل مؤشــر التوجــه قصيــر 
المــدى وهــذا مــن خــال مــا أبرزتــه رمــوز اعــان »بايــدك تعيــش صــح« الدالــة علــى تنظيــم 
الســلوكيات  اتبــاع  مــن خــال  للمســتقبل  الــزوج والزوجــة والترتيــب  بيــن  الشــخصية  العاقــات 

الصحيــة التــي تدعــو إليهــا حملــة 100 مليــون صحــة.
كمــا اتفقــت معهــا إعانــات »نحمــي نفســنا نتعلــم كلنــا« مــن خــال إبــراز الرســائل الموجهــة 
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ألوليــاء األمــور والتاميــذ للتعــاون مــن أجــل الحفــاظ علــى صحــة األطفــال والحــد مــن انتشــار 
فيــروس كورونــا فــي مصــر.

النتائــج المتعلقــة بمــدى تحقــق مؤشــرات هوفســتد للثقافــة الوطنيــة فــي اإلعــالن مــن � 
وجهــة نظــر الجمهــور.

ارتفــع مؤشــر الجماعيــة فــي مقابــل الفرديــة فــي مضمــون إعانــات حملــة بإيــدك تعيــش صــح 
مــن خــال تأكيــد نتائــج االســتمارة علــى التشــابه بيــن شــكل المعاملــة والتعــاون بيــن الزوجيــن فــي 
إعانــات الحملــة مــع الواقــع الــذي نعيشــه فــي مصــر، ويتضــح ذلــك مــن خــال الشــكل التالــي: 

شكل رقم )5( يوضح مدى التوافق بين مضمون إعالن »بايدك تعيش صح« مع الواقع 
المصري

كمــا أشــارت النتائــج إلــى ارتفــاع مؤشــر الجماعيــة مقابــل الفرديــة مــن وجهــة نظــر العينــة مــن 
خــال موافقتهــم علــى وجــود روح التعــاون بيــن التاميــذ فــي إعانــات »نحمــي نفســنا نتعلــم كلنــا«.

شكل رقم )6( يوضح 
ثقافة التعاون في 

مضمون إعالن »نحمي 
نفسنا نتعلم كلنا«
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ارتفــاع مؤشــر األنوثــة مقابــل الذكــورة مــن خــال موافقــة العينــة بنســبة %68,5 علــى أن 
المــرأة مدركــة للمخاطــر الصحيــة أكثــر مــن الرجــل فكــرة جيــدة وواقعيــة ويعكســها اإلعــان بســبب 

صدقهــا، ويشــير الشــكل التالــي إلــى ذلــك:

شكل رقم )7( يوضح رؤية العينة تجاه إدراك المرأة للمخاطر أكثر من الرجل في مصر

كمــا أبــرزت النتائــج ارتفــاع مؤشــر التوجــه طويــل المــدى مقابــل التوجــه القصيــر المــدى مــن 
خــال االتجــاه اإليجابــي جــدا ألفــراد العينــة تجــاه إعانــات »بايــدك تعيــش صــح »للحملــة بنســبة 
%53، باإلضافــة إلــى تبنيهــم نيــة الســلوك اإليجابيــة تجــاه الحملــة مــن خــال الرغبــة فــي الكشــف 

بعيــادات حملــة 100 مليــون صحــة بنســبة %76.3، وذلــك لألســباب التاليــة:
جدول رقم )2( يوضح أسباب رغبة العينة في السلوك اإليجابي تجاه حملة 100 مليون 

صحة
النسبةالسببالترتيب

%41.7توفر العيادات بالقرب من المبحوثاألول

%22.9الثقة في كل ما هو تابع لوزارة الصحة والسكانالثاني

%20.8األسعار المخفضة للكشف والعاجالثالث

االعتقــاد بــأن عــدم الكشــف يكلــف غرامــة ماليــة ويضــع المواطنيــن تحــت الرابع
طائلــة القانون

14.6%
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ويوضــح الجــدول الســابق أن الســبب األول فــي الرغبــة فــي الكشــف بعيــادات 100 مليــون 
صحــة هــو توفــر العيــادات بالقــرب مــن أفــرد العينــة وذلــك بنســبة %41.7 وهــذا مــا ذكــر فــي 

نــص رســالة اإلعــان أيضــا مــن عبــارات.
انخفــاض مؤشــر تجنــب القلــق وعــدم اليقيــن حيــث أوضــح أفــراد العينــة ثقتهــم فــي صحــة مــا 
يذكــر مــن معلومــات فــي إعانــات حملــة »بايــدك تعيــش صــح« وذلــك بنســبة %42 ويــدل ذلــك 
علــى انتمــاء المجتمــع المصــري إلــى الثقافــات األكثــر نشــاطا فــي المجــال الصحــي وذلــك مــن 
خــال تركيــز الفــرد علــى الســلوكيات الصحيــة مثــل الكشــف الطبــي والبحــث عــن المعلومــات 

الصحيــة.
علــى عكــس رأي العينــة تجــاه إعانــات »نحمــي نفســنا نتعلــم كلنــا« الــذي أكــد علــى ارتفــاع 
مؤشــر تجنــب القلــق وعــدم اليقيــن حيــث أشــارت النتائــج أن نســبة %35 مــن العينــة تــرى أن 
األمهــات لــم تســتفيد مــن إرشــادات هــذه الحملــة وتقاربــت معهــا نســبة المحايديــن فكانــت 33% 
ثــم تاهــا المعارضيــن بنســبة %32، ويتفــق ذلــك مــع أراء المبحوثيــن مــن حيــث تقييمهــم للحملــة 
فــي مجملهــا حيــث رأت نســبة %39.6 فقــط أن الحملــة جيــدة جــدا، و%37.6 رأت أنهــا جيــدة، 

وتاهــا %18.8 رأوا أنهــا متوســطة.
أوضحــت النتائــج اتفــاق العناصــر الشــكلية لإلعــالن مــع ثقافــة المجتمــع المصــري فــي 
إعالنــات »بايــدك تعيــش صــح«؛ وذلــك مــن خــال تشــابه نمــط مابــس الشــخصيات فــي 
اإلعــان مــع نمــط مابــس أفــراد المجتمــع المصــري وذلــك بنســبة %56.7، والموافقــة علــى 
اســتخدام اللغــة العاميــة المســتخدمة فــي المجتمــع ومائمتهــا لمضمــون الرســالة اإلعاميــة بنســبة 

.80.3%
فــي حيــن اختلفــت أراء العينــة حــول العناصــر الشــكلية لإلعــالن المختلفــة مــع ثقافــة المجتمــع 
المصــري و ذلــك بالنســبة إلعالنــات »نحمــي نفســنا نتعلــم كلنــا« فــي عــدم تشــابه المظهــر 
العــام لألطفــال مــع تاميــذ المــدارس فــي مصــر وذلــك بنســبة %68.8، أكــد المبحوثيــن بنســبة 
أن %41.4 يــرون أن إعانــات الحملــة ال تعكــس الواقــع المصــري وواقــع المــدارس فــي مصــر 
وأشــاروا فــي إجاباتهــم ببعــض العبــارات أن اإلعانــات موجهــة لفئــة مرتفعــة اقتصاديــا مــن تاميــذ 
المــدارس وأوليــاء األمــور، وأكــدت النتائــج أن نســبة %65 مــن أفــراد العينــة تــرى أن إعانــات 
»نحمــي نفســنا نتعلــم كلنــا« موجهــة إلــى الطبقــة فــوق المتوســطة فقــط مــن المجتمــع المصــري، كما 
رأت العينــة أن التركيــز علــى نمــط التعامــل بيــن التاميــذ فيــه كثيــر مــن التشــبه بالغــرب بنســبة 

%46 ممــا يــدل علــى اختافهــا مــع ثقافــة المجتمــع المصــري.
 



املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال - العدد ) 32 (  يناير / مارس - 2021

236

شكل رقم )8( يوضح اتجاه العينة نحو استهداف إعالنات 
»نحمي نفسنا نتعلم كلنا« لطبقة االجتماعية محددة

النتائــج المتعلقــة بمــدى تحقــق مؤشــرات هوفســتد للثقافــة الوطنيــة فــي الحيــاة االجتماعيــة � 
مــن وجهــة نظــر الجمهــور.

أوضحــت النتائــج ارتفــاع مؤشــر الجماعيــة فــي مقابــل الفرديــة عنــد جمهــور العينــة وبــرز ذلــك 
مــن خــال تبنيهــم لــروح االنتمــاء للوطــن بنســبة %72.8، واألخــذ بالــرأي دائمــا بنســبة 67.2%، 

والشــعور بالســعادة فــي العمــل داخــل مجموعــة بنســبة 62.4%.
فــي حيــن انخفــض مؤشــر الذكــورة مقابــل االنوثــة مــن رؤيــة العينــة؛ واتضــح ذلــك مــن خــال 
الشــعور بالراحــة تجــاه االفــراد الذيــن ينتمــون للنــوع نفســه واالعتــزاز بالنــوع ونشــير هنــا إلــى أن 
عينــة الدراســة يبلــغ عــدد االنــاث فيهــا %72.8 مــن المجمــوع الكلــي للعينــة ممــا يبيــن ميــل العينــة 

إلــى ثقافــة المجتمــع األنثــوي الشــديد التعاطــف مــع المــرأة.
وأشــارت نتائــج الدراســة تبنــي العينــة للتوجــه طويــل المــدى بنســبة %46.8 مــن خــال االتجــاه 
نحــو تكويــن صداقــات مختلفــة عــن طبقــة المبحــوث االجتماعيــة ممــا يؤكــد علــى توجــه المجتمــع 

نحــو تنظيــم العاقــات الشــخصية. 
وتبيــن مــن خــال النتائــج ان أفــراد العينــة ينتمــون لثقافــات تتســم بمســتوى منخفــض مــن الحــرص 
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علــى تجنــب القلــق وعــدم اليقيــن وذلــك مــن خــال عــدم الثقــة الدائــم فــي أراء األكبــر منهــم ســواء 
أوليــاء األمــور أو رؤســاء العمــل وذلــك بنســبة %50.4 وينعكــس ذلــك علــى تبنــي أفــراد المجتمــع 

للثقافــات التــي تدعــو لابتــكار واالبــداع والقابليــة للتغييــر مــن أجــل األفضــل.

توصيات وأفكار بحثية جديدة:
فــي ضــوء نتائــج الدراســة الميدانيــة يمكــن الخــروج بعــدة مقترحــات قــد تفيــد مســتقبل التســويق 
االجتماعــي خاصــة بالباحثيــن والمصمميــن فــي مجــال التســويق االجتماعــي، ويمكــن عرضهــا 

علــى النحــو التالــي:
أوال-على مستوى الباحثين:

التســويق . 1 حمــات  عينــة  اختيــار  قبــل  االســتطاعية  الدراســات  علــى  االعتمــاد  ضــرورة 
الصحــة. مجــال  فــي  االجتماعــي 

توصي الباحثة باالطاع على المزيد من النماذج النظرية التي تتائم مع ثقافة المجتمع.. 2
تقــوم برصــد وتحليــل وتفســير . 3 التــي  المقارنــة  الدراســات  مــن  المزيــد  العمــل علــى إضافــة 

الحمــات األجنبيــة بالمقارنــة بالحمــات العربيــة حيــث أنــه علــى الرغــم مــن أن العالــم قــد أصبــح 
قريــة صغيــرة إال أن المشــكات الصحيــة التــي يتعــرض لهــا كل مجتمــع تختلــف عــن غيــره نظــرا 

للظــروف الثقافيــة المختلفــة والخصائــص الجغرافيــة واالقتصاديــة والسياســية المتباينــة.
اســتخدمت الباحثــة بعــض مــن مؤشــرات هوفســتد الثقافيــة ممــا يؤكــد علــى أهميــة هــذه األبعــاد . 4

فــي التطبيــق علــى البحــوث الميدانيــة والتحليليــة وتجربتهــا فــي قيــاس الدراســات البينيــة التــي تجمــع 
بيــن مجــاالت علــوم مختلفــة مــع مجــال االعــام واالتصــال.

ثانيا – على مستوى المصممين:
توصــي الباحثــة باالهتمــام بالتقييــم القبلــي والبعــدي والمرحلــي لحملــة التســويق االجتماعــي مــن . 1

قبــل المخططين.
الظــروف . 2 وتشــمل  المســتهدف  الجمهــور  ســلوك  علــى  المؤثــرة  العوامــل  دراســة  ضــرورة 

االقتصاديــة، االجتماعيــة، البيئيــة، الفرديــة، والنوعيــة وغيرهــا مــن عوامــل اســتثنائية محيطــة 
الحملــة. بمجتمــع 

الــرأي . 3 قــادة  مــع  التســويق االجتماعــي والتعــاون  أجــل تمويــل حمــات  مــن  الرعــاة  تحفيــز 
إلضفــاء المصداقيــة علــى الحملــة وجــذب الجمهــور مــن أجــل تحقيــق الســلوك المســتهدف وتبنــي 

الفكــر المرغــوب.
الوســائل . 4 الحملــة واختيــار أي  فــي تصميــم رســائل  التأكيــد علــى أهميــة اشــراك الجماهيــر 
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لهــم. المناســبة  اإلعاميــة 
توفيــر االطــاع الدائــم علــى دراســات التســويق االجتماعــي أوال بــأول واالســتفادة مــن نقــاط . 5

القــوة والضعــف والتهديــدات والفــرص التــي تواجــه الحملــة الحاليــة SWOT، مــن خــال التعــاون 
بيــن كليــات وأقســام اإلعــام فــي الجامعــات وشــركات ووكاالت اإلعــان والتســويق.
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