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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

تقومالعالقات   أن  بعد  واالتصال،  اإلعالم  وعلوم  ق    ها بتحكيم العامة  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   بإشراف علمي منالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

ال   مطبوعاتوالمجلة ضمن      التعليم واالستشارات  الوكالة  المتخصصة في  العامة  للعالقات  عربية 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

في  العربي   علمية عربية  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(     Arab Impact Factor تخصص 

نشر العلوم الطبيعية "  " NSP للمؤسسة األمريكية  م2022في تقرير عام    2.12بمعامل تأثير بنسبة  

 .برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية. تقبل المجلة نشر عروض الكتب 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 جة العلمية. منح صاحبها الدر

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي راعى اتباع األسس العلمية الصحيحة فيُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  الخط    Boldوالعناوين  ونوع  العربية،  البحوث  في 

Times New Roman   ( الجهات  الصفحة من جميع  البحوث اإلنجليزية، وهوامش  (،  2.54في 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   اإللكتروني من البحث بالبريد  نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

إ - البحث  البحث معدال    جراء تعديل بسيطإذا تطلب  بإعادة إرسال  الباحث  ا  15 خالل  فيلتزم  من    يوم 

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   30ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  3800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  عضوية    (%20)  للمصريين  يحمل  العلمية  الزمالة  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليستير والدكتوراه.  لطلبة الماج

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع  -

  ا جنيه    70حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  المصريين    اجنيه    600ملخص  ولغير  على  180للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

تقديم خصم             ف  (%10)ويتم  يشترك  الج  ي لمن  العامة. ويتم  عضوية  للعالقات  المصرية  معية 

 إرسال عدد

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )$، و300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي بالبريد الدولالمجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه  

 الجمعية المصرية للعالقات العامة.زمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200مصر    بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات   - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  جميع اآلراء والنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنواتُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  ن  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

ـــ     أكتوبر  بداية إصدارها في  يتواصل صدور  2013ديسمبر من عام   منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد 
عدًدا بانتظام، تضم بحوًثا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين من    أربعون   ليصدر منها

 مختلف دول العالم. 
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ     

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي 
للع العربية  الوكالة  بالقاهرة( ضمن مطبوعات  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  وجد  بأكاديمية  ـــ  العامة  القات 

للنشر على   المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  الراغبون في  األساتذة  فيها 
النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  

لت المجلة للدوريات العلمية  (AIF)على أول معامل تأثير عربي  من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  

، والمعامل تابع لمؤسسة  م2022في عام   2.12م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
م ضمن الفئة  2022معياًرا، وصنفت المجلة في عام  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

للعام الثاني    على المستوى العربي  ، والمجلة األعلىلفئة األعلى في تخصص اإلعالموهي ا"  Q1"األولى  
تأثير=    على التوالي، لعام    ICR، كما تحصلت المجلة على معامل االقتباس الدولي  0.5833بمعامل 

 . 1.569م بقيمة=  2021/2022
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

للجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها  
( )7بـ  درجات من  ال7(  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت  وكذلك  (.  "معرفة"،  رقمية 

لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  المجلة ضمن  أصبحت 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
  -دار المنظومة    - EBSCO HOSTنات الرقمية الدولية: )والمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيا    

 معرفة(.  -العبيكان 
و   -الخاص    العدد هذا  وفي       اإلعالمية    -األربعين  الحادي  الدراسات  في  للباحثين  نقدم  المجلة  من 

المشاركين والمساعدين وكذلك واألساتذة  والمهتمين بهذا المجال عدًدا يضم بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة  
العامة واإلعالن"؛  الباحثين  العالقات  العلمي بهدف تكوين رصيد    حول موضوع: "حمالت  للنشر  مقدمة 

 تدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. للباحثين من أعضاء هيئة ال 
  مصر من    نجد   ،" من المجلةالحادي واألربعينالعدد "بففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة       
عنوان:  بحًثا  الدولية" تحت  اإلعالنية  الحمالت  فاعلية  بحوث  في  الحديثة  من: االتجاهات  مقدم  وهو   ،"        
 الجاللة.جامعة  ،مصر  ، مندينا أحمد عرابيأ.د. 



  بعنوان:   دراسة ميدانية  ، فقدَّمسوهاجمن جامعة    ، مصر، من  مرزوق عبد الحكم العادلي  د.أ.م.  أما    
نحو  " سلوكه  في  وأثرها  الفضائية  بالقنوات  اإلعالنية  التوعية  نحو حمالت  المصري  الجمهور  اتجاهات 

 ". فيروس كورونا
بفلسطينجامعة  ومن       الوطنية  قّدمالنجاح  مجاهد شكري عبد   ،معين مصطفى الكوعد.    :كل من   ، 

مدى توظيف شركات االتصاالت الخلوية الفلسطينية "، بحًثا مشترًكا بعنوان:  فلسطين ، من  المجيد أخرس
اإلقناعية واستراتيجيات المسئولية االجتماعية في حمالتها الترويجية على الفيسبوك: شركة   لالستماالت 

 "."جوال" نموذًجا
عناصر بعنوان:    تجريبيةدراسة  ، قّدم  مصرمن  ،  القاهرةمن جامعة    أحمد عبد السالم ديابد.  أما      

 ".المخاطر الصحية لدى المواطن المصري بناء الرسالة اإلعالنية في الحمالت الصحية وعالقتها بإدراك 
ــتجابة" بعنوان: بحًثا ،مصرمن ، المنيامن جامعة  غادة سيف ثابت سيف د.  وقدَّمت  حمــــــــــالت  اســــــــ

 ".العالقات العامة للتحول الرقمي من منظور االتصال االستراتيجي
 من مصر،  ،العظيم مزروعرشا عبد الرحيم عبد    .أ.م.دلـ  نجد بحًثا مشترًكا    جامعة أم القرى ومن  

السعيد راشد  بن  مساعد  عنوان:السعودية  من،  منيرة  تحت  في  " ،  االجتماعي  التسويق  حمالت  دور 
 ". وسائل اإلعالم اإللكترونية في بناء مفهوم المسئولية المجتمعية تجاه الجمهور السعودي

األزهرومن       زيداند.    قدَّمت ،  جامعة  محمد  إسماعيل  بعنوان:مصر،    من،  آمال  الخطاب  "  بحًثا 

 . " اإلعالني لحمالت مكافحة العنف ضد المراهق وعالقته بالتربية اإليجابية: مقاربة سيميولوجية

بعنوان: بحًثا  ،  السعودية  من،  جامعة الملك سعود من  ،  فاطمة عبد الرحمن علي السويح  بينما قدَّمت         
 ."الدولة: حملة "تخّيل" لموسم الرياض السياحي نموذًجاتأثير الحمالت السياحية على صورة "

بحًثا    ،السعودية، من  حسان صالح علي الغامديم  قدَّ ،  الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورةوأخيًرا من       
 . "درجة تفاعل جمهور الشباب مع حمالت التوعوية البيئية على شبكات التواصل االجتماعي :بعنوان

الدول      جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم  وهكذا  ومن   .
المجالت   المتبعة في  العلمي  النشر  لقواعد  للتحكيم طبًقا  بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع 

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  والطالب   للترقي  التقدم  فيألعضاء  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل فتخضع جميعها للتحكيم من  ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  تعبر عن أصحابها  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

خاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث ال
 النشر.
العلمي         النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  ندعو هللا  آخًرا  وليس  بشكل   يفوأخيًرا  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             

 
 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  
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 دور حمالت التسويق االجتماعي في وسائل اإلعالم اإللكترونية
 في بناء مفهوم المسئولية المجتمعية تجاه الجمهور السعودي 

 
 مزروع  عبد الرحيمرشا د.  أ.م.                                                                       

        

                Rmazroa252@gmail.com   

 أم القرىجامعة                                                                                                                    
 

 منيرة مساعد راشد السعيّد                                                                         
       munira.alsaied2@hotmail.com    

           أم القرىجامعة                                                                                                                                         
   :خصلم

اإللكترونية في بناء مفهوم  يتناول هذا البحث "دور حمالت التسويق االجتماعي في وسائل اإلعالم       
التسويق  حمالت  أنواع  على  التعرف  إلى  ويهدف  السعودي"،  الجمهور  لدى  المجتمعية  المسئولية 
االجتماعي، والتعرف على أهم القيم االجتماعية التي تحرص حمالت التسويق االجتماعي على نشرها،  

تعرف على مبادئ المسئولية المجتمعية،  ومدى معرفة الجمهور السعودي بمفهوم المسئولية المجتمعية، وال
عينة   اختبار  تم  حيث  السعودية،  العربية  المملكة  في  السعودي  الجمهور  في  البحث  مجتمع  تمثل  وقد 

( مفردة من ذكور وإناث من الجمهور السعودي في المملكة العربية السعودية، واعتمد البحث 107قوامها )
ستبيان كأداة لجمع بيانات البحث، وقد كان من أهم النتائج  على المنهج الوصفي، واستخدمت الباحثة اال

اإلقناعية   االستراتيجيات  وأهم  االجتماعي  التسويق  حمالت  بين  عالقة  وجود  البحث  لها  توصل  التي 
فيما عدا حمالت )عاذرينك وجود عالقة  م، ومتر ونص، ومكارم األخالق(، و المستخدمة في كل حملة، 

عي وأبعاد المسئولية المجتمعية التي تركز عليها  كل حملة، وأظهرت نسبة بين حمالت التسويق االجتما
بلغت   ما(  حد  )إلى  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  االجتماعي  التسويق  حمالت  بمتابعة  يهتم  من 

٪. وبلغت نسبة  57.5٪، واإلناث  46.3٪ من إجمالي مفردات عينة الدراسة؛ موزعة بين الذكور  50.5
بها   يهتم  ال  الذكور  26.1من  بين  موزعة  واإلناث  31.3٪؛  بها  ٪17.5،  يهتم  من  نسبة  وبلغت   .٪
٪. وأن استجابات أفراد العينة حول أهم  25٪، واإلناث  22.4٪؛ موزعة بين الذكور  23.4)بدرجة كبيرة(  

مجاالت الحمالت التي يتعرضون لها في الفترة األخيرة، حيث جاءت )حمالت صحية( في المقدمة بوزن  
نسبى  80.1نسبى   بوزن  الثانية  المرتبة  في  أمنية(  )حمالت  وجاءت  )حمالت  ٪78.8،  وجاءت   ،٪

بوزن نسبى   الثالثة  المرتبة  الرابعة بوزن  78.5اجتماعية( في  المرتبة  تعليمية( في  ٪، وجاءت )حمالت 
التسويق  72.9نسبى   حمالت  تحدثها  أن  يمكن  التي  التأثيرات  حول  األفراد  استجابات  أظهرت  ٪.كما 
نحو  االج وااللتزام  التوعية  المجتمعية  المسئولية  )تخلق  جاءت  حيث  المعرفية:  للتأثيرات  بالنسبة  تماعي 

نسبى   بوزن  المقدمة  في  والمجتمع(  األفكار  87.2الفرد  نشر  على  الحمالت  )ساعدتني  وجاءت   ،٪
نسبى   بوزن  الثانية  المرتبة  في  لها(  والترويج  الحمال86اإليجابية  تلك  )ساعدتني  وجاءت  على  ٪،  ت 

نسبى   الثالثة بوزن  المرتبة  المجتمعية( في  للمشكالت  الحلول  تقديم  للتأثيرات  85التفكير في  ٪.وبالنسبة 
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م شعور االنتماء والوالء بين أفراد المجتمع( في  يالوجدانية: حيث جاءت )ساعدت هذه الحمالت على تعظ
التعاون بين أفراد المجتمع(  ٪، وجاءت )ساعدت هذه الحمالت على خلق روح  90المقدمة بوزن نسبى  

نسبى   بوزن  الثانية  المرتبة  مع  88.5في  والتعاون  المساعدة  تقديم  في  الرغبة  لدي  )نمت  وجاءت   ،٪
نسبى   بوزن  الثالثة  المرتبة  في  االجتماعية  86.9اآلخرين(  بالقضايا  االهتمام  في  )ساهمت  وجاءت   ،٪

اءت )عززت حمالت التسويق االجتماعي من  ٪، وج85.7لدى المجتمع( في المرتبة الرابعة بوزن نسبى  
نسبى   بوزن  الخامسة  المرتبة  في  الجمهور(  لدى  المجتمعية  المسئولية  للتأثيرات 85.4قيم  ٪.وبالنسبة 

نسبى   بوزن  المقدمة  في  بالفعالية(  األفراد  وتواصل  استجابة  )تميزت  جاءت  حيث  ٪،  88.2السلوكية: 
المجتمعية والمشاركة الفعالة بين أفراد المجتمع في اتخاذ وجاءت )شجعت الحمالت على تنمية المسئولية  

٪، وجاءت )مكنتني من تحمل المسئولية تجاه المجتمع( في  87.5القرارت( في المرتبة الثانية بوزن نسبى 
نسبى   بوزن  الثالثة  أفراد 85.7المرتبة  لجميع  واإلنصاف  المساواة  تحقيق  على  )ساعدت  وجاءت   ،٪

ا المرتبة  في  نسبى  المجتمع(  بوزن  عن  85.4لرابعة  والبعد  األخالقي  االلتزام  من  )مكنتني  وجاءت   ،٪
نسبى   بوزن  الخامسة  المرتبة  في  بالواجب(  بالتقيد  الحمالت  تلك  متابعة  ودفعتني  السيئة،   األفعال 

84.1 .٪ 

 ، حمالت التسويق االجتماعي، وسائل اإلعالم اإللكترونية، المسئولية المجتمعية الكلمات المفتاحية:
 الجمهور السعودي.                    

 
 :مقدمة

يأتي اإلعالم اإللكتروني ليعبر عن مرحلة من مراحل التطور التكنولوجي في وسائل االتصال التي             
تعتمددد علددى الوسددائت اإللكترونيددة فددي تزويددد الجمهددور باألخبددار والمعلومددات، ويتميددز اإلعددالم اإللكترونددي 

ندددة فددي اسدددتعرا  بددبعا الخصددائص كدددالتنوع الشددديد فدددي الوسددائل والمواقدددع اإلعالميددة، كمدددا يتسددم بالمرو 
 م(.2019)محمد،وانتقاء والوصول إلى البيانات والمعلومات المتاحة على اإلنترنت. 

ومن أبرز أشكال اإلعالم اإللكتروني: المواقع اإللكترونية اإلعالمية على شبكة اإلنترنت، والصدحافة      
اإللكترونيددددة، واإلذاعددددة اإللكترونيددددة، والهدددداتم اإللكترونددددي، وخدددددمات األرشددددي  اإللكترونددددي، واإلعالنددددات 

يهية، والمدونات، والبث الحي على اإللكترونية، والخدمات اإلعالمية اإللكترونية التواصلية والمعرفية والترف
م، 2014)علدددم الددددين،الهددداتم الجدددوال، والرسدددائل اإلعالميدددة القصددديرة، وخددددمات األخبدددار العاجلدددة، و يرهدددا. 

 .(68ص
ويعدد التسددويق االجتمدداعي مددن المفدداثيم الحديثددة التددي ظهددرت فددي األونددة األخيددرة، نتيجددة لتطددور الفكددر     

 "تشدارلز أتكدين"، و"جرارد زلتمدان"و "فيليب كوتلر"لمفهوم على يد كل من اته. وقد ظهر هذا ايلآالتسويقي و 
و يددرهم مدددن البدداحثين فددي حقدددل االتصددال االجتمدداعي. يسدددعى التسددويق االجتمدداعي إلدددى  "لددورنو ولددو "و
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تحسددين الظددروف المعيشددية لمفددراد مددن خددالل التددرويج لمفكددار والقدديم اإليجابيددة داخددل المجتمعددات. فهدددو 
عالددة فددي إحددداث التغييددر االجتمدداعي وتوعيددة األفددراد بأهميددة تبنددي القدديم واألفكددار والسددلوكيات اسددتراتيجية ف

 م(.2019)ليلى،الجديدة واإليجابية من خالل تجسيدها في حمالت تسويق اجتماعي. 
ولقددد أصددبحت المسددئولية المجتمعيددة مددن القضددايا التددي تفددر  نفسددها عنددد معالجددة أي بعددد مددن أبعدداد     

لبشدددرية ومشدددروعات اإلصدددالح والتطدددوير الشددداملة بصدددفة عامدددة، حيدددث أن المسدددئولية المجتمعيدددة التنميدددة ا
ا، يقدع علدى عاتقده العمدل لمصدلحة المجتمدع كان منظمة أو فدرد   بمفهومها الواسع تعني بأن أي كيان سواء  

تصدداد أمددر يجددب علددى كددل منظمددة أو فددرد القيددام بدده للحفدداي علددى التددوازن مددا بددين االق وا هددككددل، وأيضدد  
 م(.2014)الحموري،والنظام البيئي واالجتماعي. 

 

 : اإلطار النظري للبحث
 

 :مصطلحات البحث والتعريفات اإلجرائية
 حمالت التسويق االجتماعي: -

التسويق   القائم على حمالت  اسم  يطلق عليها  والتي  األفراد  تنظمها مجموعة من  اجتماعي  تغيير  حملة 
أو   سلوكيات  عن  التخلي  أو  تغيير  بقبول  المستهدف  الجمهور  وهم  اآلخرين  إقناع  بهدف  االجتماعي 

 ( kolodinsky&Reynolods،2009، P. 02)عادات أو أفكار معينة. 
 ا: جرائي  إحمالت التسويق االجتماعي  -

عبارة عن نشاط تسويقي لمفكار والقيم اإلنسانية اإليجابية بهدف تحسين الظروف المعيشية لمفراد من  
 ب إيجابية مقنعة. يخالل الترويج ألسال

 وسائل اإلعالم اإللكترونية:  -
و  الكمبيوتر،  اندماج  إلى  تسمياته  باختالف  اإللكتروني  اإلعالم  كما  يشير  المتعددة،  والوسائت  شبكاته، 

البيئة الرقمية، بما يسمح للمجموعات األصغر من   يشير المفهوم إلى الطرق الجديدة في االتصال، في 
الناس بإمكانية االلتقاء، والتجمع على اإلنترنت، وتبادل المعلومات، وفي بيئة تسمح لمفراد والمجموعات، 

 ( 31م، ص2008)الصادق، ى العالم أجمع. بإسماع أصواتهم وأصوات مجتمعاتهم، إل
 ا:جرائي  إ وسائل اإلعالم اإللكترونية  -

 عناصر هي: الكمبيوتر، الشبكات، والوسائل المتعددة.   ةهو العملية االتصالىة الناتجة عن اندماج ثالث
 المسئولية المجتمعية:   -

للفرد تجاه الجماعة وما ينطوي عليه من اهتمام بها، ومحاولة فهم مشكالتها،   االلتزام الذاتي والفعلى
نجاز عمل ما مع اإلحساس بحاجات الجماعة أو الجماعات األخرى التي ينتمي  إوالمشاركة معها في 
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 (.29م، ص1997)الجبوري،ها يلإ
 ا:  المسئولية المجتمعية إجرائي   -

االجتماعية، ومشاركته في حل مشكالت المجتمع، وتحقيق األهداف التزام الفرد بمضمون القيم والمعايير 
 .ةالعام

 الدراسات السابقة:
تنازلي       السابقة  الدراسات  عرض  تلك سيتم  الباحثة  تستعرض  أن  على  األقدم  إلى  األحدث  من  ا 

 الدراسات في محورين:
 الدراسات التي تناولت حمالت التسويق االجتماعي.  -1
 الدراسات التي تناولت المسئولية المجتمعية.  -2

 المحور األول: الدراسات التي تناولت حمالت التسويق االجتماعي: 
" عالقةةةةةةة تعةةةةةةرض الجممةةةةةةور الم ةةةةةةري لمحتةةةةةةو  حمةةةةةةالت م( بعنددددددوان2021دراسددددددة )نددددددور الدددددددين  -

 100التسةةةةةويق االجتمةةةةةاعي باتجااةةةةةاتمم نحةةةةةو الثقافةةةةةة الوطنيةةةةةة:  راسةةةةةة ت  ي يةةةةةة علةةةةةى حملةةةةةة 
هدددددفت هدددذه الدراسددددة إلددددى التعددددرف علددددى أهددددم أبعدددداد ودوافددددع تعددددر  الجمهددددور المصددددري  مليةةةةون  ةةةةحة"

لمحتدددددوى حمدددددالت التسدددددويق االجتمددددداعي وعالقتهدددددا باتجاهددددداتهم نحدددددو أبعددددداد الثقافدددددة الو نيدددددة، والكشدددددم 
عددددن مدددددى االرتبدددداط بدددددين هددددذه الحمددددالت التوعويدددددة الصددددحية والواقددددع االجتمددددداعي، وتددددم االعتمدددداد علدددددى 

مسدددددددح باسدددددددتخدام أداة اسدددددددتمارة االسدددددددتبيان وتدددددددم اسدددددددتخدام نمدددددددوذج هوفسدددددددتد للثقافدددددددة الو نيدددددددة، مدددددددنهج ال
وتوصددددلت الدراسددددة إلددددى مجموعددددة مددددن النتددددائج كددددان مددددن أهمهددددا : عينددددة الدراسددددة بقضددددايا صددددحة المددددرأة، 
وجددددددود عالقددددددة بددددددين متغيددددددر النددددددوع واالهتمددددددام بالقضددددددايا الصددددددحية، ارتفدددددداع م شددددددر األنوثددددددة فددددددي مقابددددددل 

 100 شدددددر الجماعيدددددة مقابدددددل الفرديدددددة فدددددي مضدددددمون إعدددددالن التسدددددويق االجتمددددداعي لحملدددددة الدددددذكورة، وم
   مليون صحة.

" التسةةةةةةويق االجتمةةةةةةاعي للق ةةةةةةا ا ال يئيةةةةةةة ع ةةةةةةر م( بعنددددددوان2020بوعبددددددد   -لعبدددددداديادراسددددددة )  -
بددددراز إهدددددفت هددددذه الدراسددددة إلددددى تحقيددددق مجموعددددة مددددن األهددددداف أهمهددددا:  مواقةةةةت التوا ةةةةل االجتمةةةةاعي"

ويق االجتمدددداعي لتبنيدددده لقضددددايا البيئددددة عبددددر مواقددددع التواصددددل االجتمدددداعي ومدددددى نجاحدددده فددددي دور التسدددد
 ،نشددددر األفكددددار وتحسددددين الصددددورة للجمهددددور المسددددتهدف، تددددم االعتمدددداد علددددى مددددنهج المسددددح االجتمدددداعي

كمدددددا تدددددم اسدددددتخدام المدددددنهج الوصدددددفي التحليلدددددي للدددددتمكن مدددددن تحليدددددل البياندددددات الدراسدددددية، ولقدددددد توصدددددلت 
 6مدددددن أفدددددراد العيندددددة يملكدددددون خبدددددرة مدددددن  ٪83جموعدددددة مدددددن النتدددددائج أهمهدددددا: أكثدددددر مدددددن الدراسدددددة إلدددددى م

سدددددنة، أ لبيدددددة أفدددددراد العيندددددة ال يعرفدددددون مصدددددطلح  15مدددددنهم لدددددديهم خبدددددرة تفدددددوق  ٪50سدددددنوات فدددددأكثر و 
المنظمددددددات الخيريددددددة التددددددي  ومددددددن العينددددددة(، وحتددددددى مسددددددير  ٪83التسددددددويق االجتمدددددداعي وال اسددددددتعماالته)

ور دددددم ذلدددددك نجدددددد أن الدددددبعا مدددددنهم يسدددددتعملون القليدددددل مدددددن  بهدددددا، اي خاصددددد  يعتبدددددر التسدددددويق االجتمددددداع
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وهنددددددددا تظهدددددددددر الحاجدددددددددة إلددددددددى إعدددددددددداد حمدددددددددالت تكوينيددددددددة خاصدددددددددة بالتسدددددددددويق  ،٪67أدواتدددددددده ويمثلدددددددددون 
 االجتماعي.

" تةةةةةةمالير حمةةةةةةالت التسةةةةةةويق االجتمةةةةةةاعي علةةةةةةى ( بعنددددددوانم2020فددددددارس  -دراسددددددة ) لددددددو   -
ة إلددددى التعددددرف علددددى أبعدددداد التسددددويق االجتمدددداعي هدددددفت هددددذه الدراسددددسةةةةلوم المسةةةةتملك فةةةةي الج ائةةةةر" 

ومدددددددى تددددددأثير حمالتدددددده علددددددى سددددددلو  المسددددددتهلك، خاصددددددة مددددددن أجددددددل الحددددددد والتقليددددددل مددددددن السددددددلوكيات 
وفدددددي الحدددددد مدددددن بعدددددا العلدددددل المنتشدددددرة فدددددي المجتمدددددع، خاصدددددة األمدددددرا  المرتبطدددددة بصدددددحة  ،السدددددلبية
ا اسددددتبيانات، وبعددددد هددددإليشددددخص، وجهددددت  50تددددم اسددددتهداف مددددن أجددددل ذلددددك عينددددة قدددددرت    ،اإلنسددددان

الجمددددع والتحليددددل تددددم الوصددددول إلددددى نتددددائج مفادهددددا، وجددددود حمددددالت تحسيسددددية تسددددتوفي شددددروط ومبددددادئ 
اإلقندددددداع ، كمددددددا أنهددددددا تتوافددددددق مددددددع حمددددددالت التسددددددويق االجتمدددددداعي، خاصددددددة مددددددن جانددددددب التوعيددددددة عددددددن 
أسددددبا  المددددر  و ددددرق الوقايددددة مندددده، وهددددو مددددا انعكددددو علددددى سددددلو  الشددددرائي الخدددداص بهددددم، بددددالتحول 

 إلى منتجات صحية.
"  ور حمةةةةةةةةالت التسةةةةةةةةويق االجتمةةةةةةةةاعي فةةةةةةةةي م( بعنددددددددوان2020يحيدددددددداوي  -دراسددددددددة )هبيددددددددر -

هددددددفت هدددددذه الدراسدددددة إلدددددى تحقيدددددق مجموعدددددة مدددددن األهدددددداف تحسةةةةةين  ةةةةةورا الماسسةةةةةة االقت ةةةةةا  ة" 
منهددددددا : التعددددددرف علددددددى مكانددددددة حمددددددالت التسددددددويق االجتمدددددداعي فددددددي م سسددددددة سددددددونلغاز، الكشددددددم عددددددن 

تددددددم االعتمددددداد علددددددى المددددددنهج الوصددددددفي  االجتمدددددداعي فدددددي م سسددددددة سددددددونلغاز، بيعدددددة حمددددددالت التسددددددويق 
،ولقددددد توصددددلت الدراسددددة إلددددى مجموعددددة مددددن النتددددائج أهمهددددا: تسدددداهم حمددددالت التسددددويق االجتمدددداعي فددددي 
بندددددداء عالقددددددة جيدددددددة بددددددين الجمهددددددور الخددددددارجي بم سسددددددة سددددددونلغاز والحمددددددالت التددددددي تقددددددوم بهددددددا، بينددددددت 

تحدددداول م سسددددة سددددونلغاز التددددرويج لهددددا مددددن خددددالل حمالتهددددا  الدراسددددة عددددن تنددددوع القدددديم اإليجابيددددة التددددي
 مع التركيز على القيم االجتماعية.

" العالقةةةةةة ظةةةةةين نظريةةةةةة التسةةةةةويق االجتمةةةةةاعي والحمةةةةةالت ( بعندددددوان م2019دراسدددددة )عبدددددد   -
هدددددفت هددددذه الدراسددددة إلددددى محاولددددة رصددددد وتتبددددع أسددددبا  عدددددم نجدددداح الحمددددالت اإلعالميددددة، اإلعالميةةةةة" 

لتسدددددويق االجتمددددداعي فدددددي الحمدددددالت اإلعالميدددددة، تقدددددديم نظريدددددة التسدددددويق االجتمددددداعي توظيددددد  نظريدددددة ا
وتفسدددددديراتها وكيسيددددددة االسددددددتفادة منهددددددا، تددددددم اسددددددتخدام المددددددنهج الوصددددددفي التحليلددددددي وتددددددم االعتمدددددداد علددددددى 
األسددددددلو  المكتبددددددي، وتوصددددددلت الدراسددددددة إلددددددى مجموعددددددة مددددددن النتددددددائج أهمهددددددا: إ ددددددراء الجمهددددددور إلدرا  

ميدددددة وذلدددددك بتدددددرويج األفكدددددار والشخصددددديات مدددددن خدددددالل الحمدددددالت اإلعالميدددددة موضدددددوعات الحملدددددة اإلعال
حتددددددى يدددددددر  األفددددددراد وجودهددددددا، وأن التسددددددويق االجتمدددددداعي هددددددو اسددددددتراتيجية للتغييددددددر االجتمدددددداعي مددددددن 
خددددالل مجموعددددة مددددن الخطددددوات المتتابعددددة إلحددددداث التغييددددر السددددلوكي، وأندددده يكددددون أكثددددر فاعليددددة عندددددما 

إلددددددى أفضددددددل تددددددأثير يوجدددددده األفددددددراد الددددددذين لددددددديهم سددددددبب االهتمددددددام تتحقددددددق مشدددددداركة األفددددددراد للوصددددددول 
بموضددددوع الحملددددة أو لددددديهم اسددددتعداد للتغيددددر وأندددده يتطلددددب اسددددتخدام عدددددد كددددافي مددددن المصددددادر ويعتمددددد 
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مدددددددن  افدددددددي اسدددددددتراتيجياته االتصدددددددالية علدددددددى مفهدددددددوم االتصددددددداالت التسدددددددويقية المتكاملدددددددة ويسدددددددتخدم عددددددددد  
 ر المطلو  في االتجاهات والسلو .االستراتيجيات المختلفة إلحداث التأثي

فعاليةةةةة التسةةةةويق االجتمةةةةاعي ع ةةةةر المواتةةةة  ال  يةةةةة فةةةةي "( بعنددددوان م2018دراسددددة )معددددراج  -
هددددفت هدددذه الدراسدددة إلدددى التعدددرف علدددى اتجاهدددات المسدددتهلك الجزائددددري تع يةةةة  حةةةةيم حما ةةةةة المسةةةةتملك" 

االجتمدددداعي عبددددر الهواتددددم الذكيددددة، نحددددو حمددددالت التوعيددددة بقدددديم حمايددددة المسددددتهلك مددددن خددددالل التسددددويق 
تدددددم اعتمددددداد المدددددنهج الوصدددددفي التحليلدددددي ،وتوصدددددلت الدراسدددددة إلدددددى مجموعدددددة النتدددددائج أهمهدددددا: أنددددده يوجدددددد 
تددددأثير ذو إحصددددائية التجاهددددات المسددددتهلكين نحددددو حمددددالت التوعيددددة بقدددديم حمايددددة المسددددتهلك مددددن خددددالل 

وتشدددددددجع المسدددددددتهلك  ،اكيدددددددةدر إلالتسدددددددويق االجتمددددددداعي عبدددددددر الهواتدددددددم الذكيدددددددة خاصدددددددة علدددددددى العمليدددددددة ا
والتعريدددددددد  بقضدددددددداياه وتشددددددددجيعه فددددددددي  ،الجزائددددددددري علددددددددى ادرا  وفهددددددددم وتقبددددددددل قدددددددديم حمايددددددددة المسددددددددتهلك

تسددددددويق الاالنخددددددراط فددددددي الحمددددددالت التطوعيددددددة وحمددددددالت التوعيددددددة بقدددددديم حمايددددددة المسددددددتهلك مددددددن خددددددالل 
يددددة، إال أن االجتمدددداعي عبددددر الهواتددددم الذكيددددة مددددن خددددالل التطبيقددددات التددددي توفرهددددا أجهددددزة الهواتددددم الذك

حمددددالت التوعيددددة بقدددديم المسددددتهلك مددددن خددددالل التسددددويق االجتمدددداعي عبددددر الهواتددددم لأكبددددر عددددائق وتحددددد 
 القانونية والوقائية للمستهلك عبر الهواتم الذكية. اآلليات الذكية يبقى هو غيا  

" تحديةةةةةةد ملةةةةةةاطر السةةةةةةرطان ( بعنددددددوانKippen،et al.،2017ن )يدراسددددددة كيددددددبن وآخددددددر   -
 بةةةا: األالةةةار المترتبةةةة علةةةى حمةةةالت التسةةةويق االجتمةةةاعي للوقا ةةةة مةةةن السةةةرطان" والسةةةلوم المةةةرتب  

هدددددددفت هددددددذه الدراسددددددة إلددددددى التعددددددرف علددددددى العالقددددددات بددددددين الخصددددددائص الفوتو رافيددددددة، وتحديددددددد عوامددددددل 
خطددددددددر اإلصددددددددابة بالسددددددددر ان والسددددددددلوكيات الوقائيددددددددة المرتبطددددددددة بهددددددددا. تددددددددم االعتمدددددددداد علددددددددى اسددددددددتخدام 

ت نتددددددائج الدراسددددددة: كانددددددت النسدددددداء وكبددددددار السددددددن أكثددددددر عرضددددددة حصددددددائيات الوصددددددسية، وقددددددد أظهددددددر إلا
للتعددددددرف علددددددى معظددددددم عوامددددددل خطددددددر اإلصددددددابة بالسددددددر ان علددددددى أنهددددددا متوسددددددطة، كبيددددددرة. وممارسددددددة 
السدددددلوكيات الوقائيددددددة المرتبطددددددة بهددددددا، كمددددددا أشددددددارت إلدددددى أهميددددددة دور كددددددل مددددددن تجزئددددددة الجمهددددددور ونهددددددج 

  ان.السكان في حمالت التسويق االجتماعي للوقاية من السر 
 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت مفموم المسئولية المجتمعية: 

"  رجةةةةةة مسةةةةةاامة اإل ارا المدرسةةةةةية فةةةةةي تع يةةةةة  المسةةةةةئولية م ( بعندددددوان2021دراسدددددة )عبيددددددات  -
هددددددفت هدددددذه الدراسدددددة إلدددددى المجتمعيةةةةةة لةةةةةد  معلمةةةةةي الترييةةةةةة االجتماةيةةةةةة فةةةةةي لةةةةةوا  ظنةةةةةي  نانةةةةةة" 

اإلدارة المدرسددددية فددددي تعزيددددز المسددددئولية المجتمعيددددة لدددددى معلمددددي التربيددددة التعددددرف علددددى درجددددة مسدددداهمة 
االجتماعيددددددة فددددددي لددددددواء بنددددددي كنانددددددة، وتددددددم اسددددددتخدام المددددددنهج الوصددددددفي، وتكونددددددت عينددددددة الدراسددددددة مددددددن 

مددددن معلمددددي التربيددددة االجتماعيددددة، وتوصددددلت نتددددائج الدراسددددة إلددددى: وجددددود درجددددة  ا( معلمددددة ومعلمدددد  150)
رسدددددددددية فدددددددددي تعزيدددددددددز المسدددددددددئولية المجتمعيدددددددددة لددددددددددى معلمدددددددددي التربيدددددددددة متوسدددددددددطة لمسددددددددداهمة اإلدارة المد 

وأوصدددددددت الدراسدددددددة بضدددددددرورة عقدددددددد نددددددددوات ودورات تدريبيدددددددة فدددددددي  ،االجتماعيدددددددة فدددددددي لدددددددواء بندددددددي كناندددددددة
 المدراس تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والمس ولية االجتماعية لدى المعلمين.
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مجتمعيةةةةةةة لةةةةةةد  طلبةةةةةةة  ليةةةةةةة الترييةةةةةةة " المسةةةةةةئولية الم( بعنددددددوان2020دراسددددددة )الصددددددديق محمددددددد  -
هددددددفت هدددددذه الدراسدددددة إلدددددى معرفدددددة المسدددددئولية مةةةةةروي جامعةةةةةة  نقةةةةةال وعالقتمةةةةةا ظةةةةةبع  المت يةةةةةرات" 

المجتمعيدددددة لددددددى  لبدددددة كليدددددة التربيدددددة مدددددروي جامعدددددة دنقدددددال، تدددددم اسدددددتخدام المدددددنهج الوصدددددفي التحليلدددددي، 
(  الددددب و البددددة، تددددم 1000(  الددددب و البددددة مددددن المجتمددددع الكلددددي )100تكونددددت عينددددة الدراسددددة مددددن )

(، وتوصددددلت الدراسددددة إلددددى مجموعددددة مددددن النتددددائج ٪10اختيددددارهم عددددن  ريددددق العينددددة العشددددوائية بنسددددبة )
أهمهددددددا: وجددددددود عالقددددددة ارتبا يددددددة موجبددددددة ذات داللددددددة إحصددددددائية بددددددين التحصدددددديل الدراسددددددي والمسدددددد ولية 

المسدددددددئولية المجتمعيددددددة، المسددددددئولية الشخصدددددددية تتنبددددددأ بالتحصددددددديل الدراسددددددي لددددددددى  لبددددددة كليدددددددة مددددددروي، 
الخلقيدددددة تتنبدددددأ بالتحصددددديل الدراسدددددي لددددددى  لبدددددة كليدددددة مدددددروي، توجدددددد فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية فدددددي 
المسدددددددئولية المجتمعيدددددددة لددددددددى  لبدددددددة مدددددددروي تعدددددددزى لمتغيدددددددرات الجدددددددنو، العمدددددددر، المسدددددددتوى الدراسدددددددي، 

 ( سنة فأكثر.20ولصالح اإلناث )
ي تع يةةةةة  المسةةةةةئولية المجتمعيةةةةةة "  ور إ ارا الجةةةةةو ا ال ةةةةةاملة فةةةةةم( بعندددددوان2020دراسدددددة )الرقدددددب -

هدددددفت هددددذه الدراسددددة إلددددى التعددددرف علددددى دور إدارة الجددددودة الشدددداملة فددددي لةةةةد  الجامعةةةةةات السةةةةعو  ة"  
تعزيددددز المسددددئولية المجتمعيددددة لدددددى الجامعددددات السددددعودية مددددن وجهددددة نظددددر القددددادة األكدددداديميين فيهددددا، تددددم 

لجامعدددددددات السدددددددعودية تمدددددددارس االعتمددددددداد علدددددددى المدددددددنهج الوصدددددددفي، وقدددددددد أظهدددددددرت نتدددددددائج الدراسدددددددة أن ا
المسدددددئولية المجتمعيدددددة بدرجدددددة مرتفعدددددة مدددددن وجهدددددة نظدددددر القدددددادة األكددددداديميين فيهدددددا، كمدددددا أظهدددددرت وجدددددود 
فددددددددروق ذات داللددددددددة إحصددددددددائية لدرجددددددددة تطبيددددددددق إدارة الجددددددددودة الشدددددددداملة تعددددددددزى لمتغيددددددددري )التخصددددددددص 

 األكاديمي، والرتبة األكاديمية(.
ت التوا ةةةةةةل االجتمةةةةةةاعي وأالراةةةةةةا فةةةةةةي تنميةةةةةةة " شةةةةةةب ام( بعنددددددوان 2020دراسددددددة )شددددددمو الدددددددين  -

هدددددفت هددددذه الدراسددددة إلددددى التعددددرف علددددى المسددددئولية  المسةةةةئولية المجتمعيةةةةة لةةةةد  ال ةةةةبا  الجةةةةامعي" 
المجتمعيدددددددة لددددددددى الشدددددددبا  الجدددددددامعي، مدددددددن خدددددددالل قيددددددداس أثرهدددددددا عبدددددددر اسدددددددتخدام شدددددددبكات التواصدددددددل 

خددددددالل دراسددددددة شددددددبه مددددددن  ا،االجتمدددددداعي، خاصددددددة شددددددبكة فدددددديو بددددددو  كونهددددددا أكبددددددر الشددددددبكات اسددددددتخدام  
تجريبيددددددة علددددددى عينددددددة عمديددددددة مددددددن الشددددددبا  الجددددددامعي، بهدددددددف رصددددددد المالمددددددح التددددددي تشددددددكل  بيعددددددة 
األدوار التدددددي مدددددن الممكدددددن أن تقدددددوم بهدددددا شدددددبكة السددددديو بدددددو ، وقيددددداس مددددددى فاعليدددددة هدددددذه الشدددددبكة فدددددي 

وذلدددددددددك عبدددددددددر برندددددددددامج تددددددددددريبي يوضدددددددددح  ،تنميدددددددددة المسدددددددددئولية المجتمعيدددددددددة لددددددددددى الشدددددددددبا  الجدددددددددامعي
ت اإليجابيددددددددة لشددددددددبكات التواصددددددددل االجتمدددددددداعي وكيسيددددددددة توظيفهددددددددا فددددددددي دعددددددددم المسددددددددئولية االسددددددددتخداما

المجتمعيددددددة لدددددددى الشددددددبا ، وأشددددددارت النتددددددائج إلددددددى فاعليددددددة البرنددددددامج التدددددددريبي فددددددي تنميددددددة المسددددددئولية 
المجتمعيدددددددددة لددددددددددى الدددددددددذكور واإلنددددددددداث، حيدددددددددث أن اسدددددددددتخدام التقنيدددددددددات الحديثدددددددددة لشدددددددددبكات التواصدددددددددل 

ة المسدددددددئولية المجتمعيدددددددة لددددددددى الدددددددذكور واإلنددددددداث، حيدددددددث أن اسدددددددتخدام االجتمددددددداعي وتوظيفهدددددددا  لتنميددددددد
التقنيدددددات الحديثدددددة لشدددددبكات التواصدددددل االجتمددددداعي وتوظيفهدددددا لتنميدددددة المسدددددئولية المجتمعيدددددة مدددددن خدددددالل 
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االعتمدددداد علددددى أدواتهددددا والخدددددمات التددددي تتيحهددددا يمكددددن اسددددتخدامها مددددن قبددددل الددددذكور واإلندددداث علددددى حددددد 
 في تنمية المسئولية المجتمعية حال توظيفها في ذلك االتجاه.ا ا إيجابي  سواء، وتعطى أثر  

" المسةةةةةةئولية االجتماةيةةةةةةة لل ةةةةةةر ات بعنددددددوان Porter&Kramer،2020دراسددددددة بددددددورتر وكرامددددددر( ) -
الدراسددددددة إلددددددى التعددددددرف علددددددى درجددددددة المدددددددى التددددددي يمكددددددن أن ت ديدددددده  ههدددددددفت هددددددذ  ميةةةةةةة ا تنافسةةةةةةةية" 

ز تصددددددورات أفضددددددل للعالمددددددة التجاريددددددة وتحسددددددين المسددددددئولية االجتماعيددددددة للشددددددركات فددددددي توليددددددد وتعزيدددددد
لمفهددددوم المسددددئولية  اا جيددددد  الميددددزة التنافسددددية داخددددل بعددددا البنددددو  فددددي  انددددا، وقددددد أظهددددرت النتددددائج فهمدددد  
هددددددم بددددددين التنفيددددددذ الفعددددددال ماالجتماعيددددددة للشددددددركات مددددددن العمددددددالء والمددددددوظفين، ووجددددددود ارتبدددددداط إيجددددددابي 

 العالمة التجارية والميزة التنافسية.  لمبادرات المسئولية االجتماعية للشركات، وإدرا 
"  ور الم ةةةةرت التريةةةةوي فةةةةي تحقيةةةةق المسةةةةئولية المجتمعيةةةةة م( بعنددددوان 2019دراسددددة )آل جعددددثم  -

هدددددفت هدددددذه الدراسددددة إلدددددى تطدددددوير المشددددرف التربدددددوي فدددددي  فةةةةةي مةةةةةدارا المملكةةةةةة العرييةةةةةة السةةةةةعو  ة"
ية، وذلددددك مددددن خددددالل الكشددددم عددددن تحقيددددق المسددددئولية المجتمعيددددة فددددي مدددددارس المملكددددة العربيددددة السددددعود 

واقدددددع هدددددذا الددددددور ووضدددددع تصدددددور مقتدددددرح لتطدددددويره، وتدددددم االعتمددددداد علدددددى المدددددنهج الوصدددددفي التحليلدددددي، 
وتوصدددددلت الدراسدددددة إلدددددى مجموعدددددة مدددددن النتدددددائج أهمهدددددا: عددددددم وجدددددود فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية بدددددين 

ة إلدددددى وضدددددع درجدددددة التدددددوافر واألهميدددددة وفدددددق متغيدددددر التخصدددددص، والم هدددددل العلمدددددي. وتوصدددددلت الدراسددددد
تصددددور مقتددددرح لتطددددوير دور المشددددرف التربددددوي فددددي تحقيددددق المسددددئولية المجتمعيددددة فددددي مدددددارس المملكددددة 

واإلجدددددددراءات التدددددددي يمكدددددددن أن  اآلليدددددددات العربيدددددددة السدددددددعودية، وتضدددددددمن التصدددددددور مقتدددددددرح مجموعدددددددة مدددددددن 
 تسهم في تطوير دور المشرف التربوي في دعم المدرسة في تحقيق المسئولية المجتمعية.

" واقةةةةةت العمةةةةةل الت ةةةةةوعي فةةةةةي المنظمةةةةةات األاليةةةةةة م( بعندددددوان2018عنبتددددداوي  -ة )مصدددددلح دراسددددد -
هددددددفت هدددددذه الدراسدددددة التعدددددرف علدددددى واقددددددع الفلسةةةةةة ينية و ورع فةةةةةةي تع يةةةةةة  المسةةةةةةئولية المجتمعيةةةةةةة" 

العمددددددل التطددددددوعي فددددددي المنظمددددددات األهليددددددة الفلسددددددطينية ودوره فددددددي تعزيددددددز المسددددددئولية المجتمعيددددددة، وتددددددم 
إلددددددى مجموعددددددة مددددددن النتددددددائج أهمهددددددا: كانددددددت  في التحليلددددددي، وتوصددددددلت الدراسددددددةاسددددددتخدام المددددددنهج الوصدددددد

اسدددددددتجابة عيندددددددة الدراسددددددددة بدرجدددددددة كبيددددددددرة علدددددددى محدددددددداور مجدددددددال واقددددددددع العمدددددددل التطوعي)االجتمدددددددداعي، 
والتربدددددددوي والتعليمدددددددي، والبيئدددددددي والصدددددددحي، والكدددددددوارث(، وكدددددددذلك وجدددددددود درجدددددددة اسدددددددتجابة كبيدددددددرة علدددددددى 

والبيئدددددة المحيطدددددة(، وتبدددددين  محددددداول مجدددددال واقدددددع المسدددددئولية المجتمعيدددددة )المجتمدددددع المحلدددددي، والعددددداملين،
وجددددددددود عالقددددددددة ارتبا يددددددددة موجبدددددددددة بددددددددين مجددددددددالى )واقددددددددع العمدددددددددل التطددددددددوعي )االجتمدددددددداعي، والتربدددددددددوي 

مدددددددددي، والبيئدددددددددي والصدددددددددحي، والكدددددددددوارث( وتعزيدددددددددز المسدددددددددئولية المجتمعيدددددددددة )المجتمدددددددددع المحلدددددددددي، يوالتعل
 والمعاملين، والبيئة المحيطة(.
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 التعقيب على الدراسات السابقة: 
إ     الحالمن خالل  الدراسة  بموضوع  ارتباط  لما  التي  الدراسات  مجمل  على  الباحثة  والتي  يطالع  ة، 

وينا    الباحثة،  لد   البحثية  الم  لة  أنما أسممت في فمم وتعميق  ت ين  لما االطالع عليما،  أتيحت 
  ورا شاملة لفمم أبعا اا، وقد أم ن ر د عد  من المالحظات والمتمثلة فيما يلي:

 أ لبية الدراسات إلى التعرف على دور حمالت التسويق االجتماعي. هدفت  -1
البيانات والمعلومات بخالف  -2 السابقة على صحيفة االستبيان كأداة لجمع  الدراسات  اعتمدت كل 

 دراسة واحدة اعتمدت على استمارة تحليل المضمون. 
عل -3 السابقة  الدراسات  إجراء  تم  التي  والمنظمات  الم سسات  بييتنوع  ما  الخدمية ها  الم سسات  ن 

 والمنظمات العامة والخاصة.
 أجنبية(.  -ها في دول مختلفة ما بين )عربية  ؤ جراإالدراسات تم  -4

 أوجا االتفاق: 
التركيز على مدى االستفادة من استخدام وسائل اإلعالم اإللكترونية في تفعيل حمالت التسويق  -5

 االجتماعي. 
 االستبيان في أ لب الدراسات في جمع البيانات والمعلومات. داة أاالعتماد على المنهج الوصفي و  -6
 أهمية وتشجيع استخدام حمالت التسويق االجتماعي في مجاالت عدة.  -7
 وبناء المشاركة المجتمعية. ،أهمية تعزيز مفهوم المسئولية المجتمعية -8

 أوجا االختالت:
التس -1 حمالت  بين  مباشرة  عالقة  عن  الدراسات  من  الكثير  تتطرق  بالمس ولية  لم  االجتماعي  ويق 

 المجتمعية.
في   -2 اإللكترونية  اإلعالم  وسائل  في  االجتماعي  التسويق  دور حمالت  على  الحالية  الدراسة  تركيز 

المجتمعية المسئولية  مفهوم  حمالت    ،بناء  في  مختلفة  مجاالت  السابقة  الدراسات  شملت  بينما 
 التسويق االجتماعي. 

 الدراسات السابقة في زمن تطبيق الدراسة وكذلك مكان التطبيق. ة عن ياختلفت الدراسة الحال  -3
 من الدراسات السابقة في:   تانوقد استفا ت الباحث

 إثراء اإل ار النظري وعناصره المختلفة في ضوء المادة العلمية التي عرضتها.  -1
 ة. يساعدت في وضع تساؤالت الدراسة وتحديد األداة المناسبة للدراسة الحال -2
 االستفادة من هذه الدراسات في صيا ة وبلورة المشكلة البحثية.  -3
 التعرف على األداة المناسبة للدراسة. -4
ها الباحثون السابقون ومحاولة االستفادة  إليساهمت في التعرف على المراجع والمصادر التي لجأ   -5

 منها. 
 الدراسة.دعمت نتائج الدراسات السابقة معرفة الباحث بأهمية موضوع  -6

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 " تجاه الجمهور السعودي المجتمعية في بناء مفهوم المسئولية اإلعالم اإللكترونيةدور حمالت التسويق االجتماعي في وسائل : "منيرة السعيد -  أ.م.د. رشا مزروع 98 

 

 

 

 مشكلة البحث:
أدت الثورة التكنولوجية إلى الكثير من األثار اإليجابية في حياة البشرية وتقدم المجتمعات اإلنسانية،     

العربية،  المجتمعات  في  انتشرت  التي  السالبة  القيم  من  الكثير  انتشار  إلى  أدت  ذاته  الوقت  في  لكنها 
لقيم، واضطرا  المعايير االجتماعية واألخالقية، األمر الذي ويشهد الواقع االجتماعي حالة من اهتزاز ا

األمن   يهدد  مما  قبل  من  مألوفة  تكن  لم  السلو   من  صور  وانتشار  االنحراف،  ألوان  تزايد  في  يتمثل 
 واالستقرار االجتماعيين. 

وما هو    إذ أدت التغيرات العالمية المتسارعة إلى عدم المقدرة على التمييز الواضح بين ما هو صح    
خطأ، وبالتالى أضعفت قدرة أفراد المجتمع على االنتقاء واالختيار بين القيم المتصارعة الموجودة، وعدم  
بالمس ولية المجتمعية وعجزهم عن تطبيق ما ي منون به، مما أدى إلى حدوث "أزمة قيمية"،  المشاركة 

تسويق االجتماعي كنشاط  ير ربحي  ومن هنا يستوجب القائمين باالتصال واإلعالم إلى توجيه حمالت ال
الثورة   خضم  في  القادمة  لمجيال  واألخالقية  االجتماعية  والمعايير  اإليجابية  القيم  تأصيل  يدعم  هادف 

 التكنولوجية. 
ومن الم فقد تمثلت م  لة الدراسة الحالية في التعرت على  ور حمالت التسويق االجتماعي في     

    مفموم المسئولية المجتمعية لد  الجممور السعو ي"وسائل اإلعالم االلكتروني في ظنا
 أهداف البحث:

يتمثل المدت الرئيسي للبحث في التعرت على  ور حمالت التسويق االجتماعي في وسائل اإلعالم     
 اإللكترونية في ظنا  مفموم المسئولية المجتمعية لد  الجممور السعو ي 

 األادات الفرةية تتمثل في:ويسعى البحث لتحقيق مجموعة من 
 التعرف على أنواع حمالت التسويق االجتماعي.  -1
 التعرف على أهم القيم االجتماعية التي تحرص حمالت التسويق االجتماعي على نشرها.  -2
 مدى معرفة الجمهور السعودي بمفهوم المسئولية المجتمعية.   -3
 التعرف على عناصر المسئولية المجتمعية.  -4

 ض البحث:تساؤالت البحث وفرو
اإلعالم      وسائل  في  االجتماعي  التسويق  حمالت  او  ور  ما  في:  الرئيسي  التساؤل  يتمثل 

 اإللكترونية في ظنا  مفموم المسئولية المجتمعية لد  الجممور السعو ي؟ 
 من التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤالت الفرةية تتمثل في: وين ثق
 االجتماعي؟ ماهي أنواع حمالت التسويق  -1
 ما أهم القيم االجتماعية التي تحرص حمالت التسويق االجتماعي على نشرها؟  -2
 ما مدى معرفة الجمهور السعودي لمفهوم المسئولية المجتمعية؟  -3
 ماهي عناصر المسئولية المجتمعية؟  -4
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 فروض البحث:
 يفتر  البحث فرضين رئيسيين هما: 

ذات   ارتباطية  عالقة  توجد  األول:  التسويق  الفرض  لحمالت  التعرض  معدل  ظين  إح ائية   اللة 
 االجتماعي ويين عنا ر المسئولية المجتمعية  

الفرض الثاني: توجد فروق ذات  اللة إح ائية ظين المت يرات والد موغرافية والمساولية المجتمعية،  
 النوع، السن، العمل، التعلىم، والوظيفة  

 

 أهمية البحث:
االجت -1 التسويق  أهمية  اإلنسانية  تبرز  والقيم  نشاط ترويجي لمفكار  نشاط  ير ربحي،  أنه  ماعي 

اإليجابية ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لمفراد من خالل الترويج ألسالىب إيجابية في 
 الحياة ولسلوكيات مهمة إلنقاذ البشر والمجتمع.

التي   -2 العصرية  االتصال  أدوات  أقوى  من  اإللكترونية  اإلعالم  وسائل  على  تعد  الموا ن  تعين 
 ا، عصرا جديد  معه عصر    معايشة العصر والتفاعل معه، ويجيء القرن الحادي والعشرين حامال  

الكلمة األولى لإلعالم في ظل ثورة االتصال والمعلومات، ولقد أدت هذه الثورة إلى أحداث    هفي
صغيرة.   إلكترونية  قرية  العالم  وليصبح  والمعلومات  االتصال  تكنلوجيا  في  ضخم  تطور 

 https://nurs.uokufa.edu.iq . اإلعالم الرقمي( م 2021)صابح.
المس -3 دور  ئتبوأ  المجتمعية  العربية   مهمولية  بالدنا  ولعل  المجتمعات وتطورها،  تقدم  ورئيسي في 

التقدم   تحقق  مجتمعات  لبناء  المجتمعية  المسئولية  دور  تفعيل  إلى  الحاجة  أمو  في  حالي ا 
 .  https://al3loom.com في التقدم والنهو ( . المسئولية المجتمعية ودورها م2021)قاسم.واالزدهار. 

التسويق   -4 من  كل  بين  الربت  خالل  من  وذلك  اإلعالم  مجال  في  البحث  إثراء  في  المساهمة 
ك منها على  آلياالجتماعي  والسلوكية  المتعددة  والمتمثل ة ممكنة بمختلم مكوناتها  التحديد  وجه 

 في بناء مفهوم المسئولية المجتمعية. 
مع  -5 يتماشى  بما  اإللكترونية  اإلعالم  بوسائل  االجتماعي  التسويق  حمالت  بأهمية  وعي  خلق 

 احتياجات المجتمع والظروف التي يتعر  لها.
وا -6 الجمهور  جانب  من  المشاركة  ثقافة  اإلتنمية  لمواجهة  المجتمعية  بالمس ولية  مات ز ألحساس 

 والضغوط والظروف المجتمعية التي تحدث في ظل ظروف  ارئة. 
 تنمية الوعي واإلدرا  السلوكي للجمهور المتابعين لحمالت التسويق االجتماعي.  -7

 

 : المدخل النظري 
 في ا ا الج   تستعرض الباحثة المحاور التالية:

 المجتمعية   ور التسويق االجتماعي وأاميتا في ظنا  مفموم المسئولية  •
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 مفموم المسئولية المجتمعية  •
 أوال : نظرية التسويق االجتماعي:

o ماهية التسويق االجتماعي : 
تعتبر نظرية التسويق االجتماعي من النظريات المعاصرة التي وجدت قبوال بين الخبراء والباحثين في      

بناء ا ليست  النظرية  وهذه  االتصال،  الخاصة    مجال  للنظريات  تولي   أو  تجميع  ولكنها  موحدا   فكريا  
الوقت  نفو  في  وتعتبر  االجتماعية،  القيم  لتكتسب  الصفوة  تتبناها  التي  المعرفة  أو  المعلومات  بتسويق 

ا ا بالمداخل والجهود المختلفة  لنظريات اإلقناع ونظرية انتشار المعلومات حيث تهتم أساس    امنطقي    امتداد 
رات وسائل اإلعالم في مجاالت الحمالت اإلعالمية، وذلك من خالل إدرا  العالقة بين معالم  لزيادة تأثي 

البحوث  نتائج  بتوظي   تقوم  فإنها  النفسية الصغيرة، وبذلك  الكبيرة والنظم  اإلقناع    في  النظم االجتماعية 
ح بانسيا  المعلومات مما يسم   ؛وانتشار المعلومات في ا ار حركة النظم االجتماعية واالتجاهات النفسية

وتأثيراتها الخاصة من خالل وسائل اإلعالم، وتضم استراتيجيات للتسلل من خالل هذه النظم المعقدة مثل 
 م( 2002)نيفين أو النجا، رسالة دكتوراه،  .استغالل القوة الغاشمة لإلعالن

o ور وأادات التسويق االجتماعي  : 
االجتماعي من دون تحديد األهداف التي يصبو لتحقيقها بشكل مباشر أو  ال يمكننا الحديث عن التسويق  

ي ديها   التي  فاألدوار  االجتماعي،  التسويق  به  يقوم  الذي  الوظيفي  للدور  فهم  دون  وكذلك  مباشر،   ير 
التسويق االجتماعي هي في حقيقتها أدوار نابعة من ماثية المجتمع، وهدفها األساسي هو تحقيق جودة 

ما يخدم التنمية االجتماعية وقضايا المجتمع، كما أن هذه األدوار جاءت كرد فعل نتيجة لتعقد الحياة وب
 الحياة االجتماعية وبروز المشاكل واآلفات االجتماعية التي أصبحت تميز المجتمعات المعاصرة.

 

 : الفرع األول: الدور الوظيفي للتسويق االجتماعي •
ألن   ،ببيئة وثقافة المجتمع اوثيق    ابه التسويق االجتماعي مرتبت ارتبا   إن دراسة الدور الوظيفي الذي يقوم  

تعتبر قضية   ذلك  للقضايا االجتماعية، والدليل على  تختلم في نظرتها وتفسيرها  المعاصرة  المجتمعات 
تحديد النسل عند البعا أو تنظيمه عند البعا اآلخر من أكثر القضايا إثارة للجدل ولالختالف بين  

ا للثقافة وللقيم الدينية واالجتماعية وحتى األيدلوجية التي ي من بها، لذلك يمكننا  عات المعاصرة تبع  المجتم
النحو   على  وظيسية  أدوار  أربعة  في  االجتماعي  التسويق  بها  يقوم  التي  الوظيسية  األدوار  بعا  حصر 

 اآلتي: 
الله إلى تقديم جملة من المعلومات : الدور المعرفي للتسويق االجتماعي يسعى من خالدور المعرفي  /أوال  

المراد تسويقه المنتج االجتماعي  تكوين    ؛والمعارف واألفكار عن  الجمهور على  إلى مساعدة  مما ي دي 
التعري   في  االجتماعي  للتسويق  المعرفي  الدور  يبرز  حيث  االجتماعية،  والقضايا  الظواهر  حول  فكرة 
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المجتمعات كأخطار اإلدمان والتدخين أو أخطار حوادث بالقضايا االجتماعية والصحية الموجودة داخل  
 .المرور وإصابات الطرق 

التوجيمي:الاني   الدور  وسائل   ا/  توظي   على  مكثم  بشكل  االجتماعي  للتسويق  التوجيهي  الدور  يعتمد 
اإلعالم واالتصال وبأسلو  مباشر ومتناسق ومستمر، حيث يمثل هذا الدور البعد األساسي الذي يسعى  

اجتماعي   تحقيقه  إلى  االجتماعي  سلو  التسويق  بتوجيه  مرتبطة  التغيير  عملية  أن  إلى  راجع  وهذا  ا، 
مستهدف وفق قيم اجتماعية معينة، ومن أمثلة ذلك استعمال التسويق االجتماعي في بعا  الجمهور ال

الشر   مياه  ونظافة  الغذاء  بنوعية  االهتمام  خالل  من  المستهدف  الجمهور  سلو   توجيه  على  البلدان 
 ومحاربة بعا األمرا  الفتاكة.

التفاعلى:الالث   الدور  االجتماع  ا/  للتسويق  التفاعلى  الدور  كونه  يمثل  الوظيسية،  األدوار  أهم  بين  من  ي 
يمثل أحد المستويات المتقدمة في معالجة قضايا المجتمع عن  ريق فتح مجال للحوار والنقا  حولها، 
فيها، وعلى هذ   الم ثرة  العوامل  فهم  إال من خالل  فهمها  يمكن  القضايا ال  العديد من  لكون  وهذا مرده 

على  رح هذه القضايا للنقا  بين كل الفئات االجتماعية حول  األساس فإن للتسويق االجتماعي القدرة  
 كل ظاهرة يراد معالجتها وتناولها.

ال يمي:رابع   الدور  د  إن مفهوم القيم هو مفهوم فلسفي نسبي مرتبت بمعايير الخير والشر وتتواجد عن  ا/ 
المج السائدة لدى هذه  الثقافة  المجتمعات لكن بدرجات متفاوتة ومختلفة حسب  تمعات، كما أن هذه  كل 

القيم ت ثر بشكل مباشر و ير مباشر على سلو  وعادات األفراد، وعلى هذا األساس يتمثل الدور القيمي  
سبيل   وعلى  المجتمع،  تخدم قضايا  التي  القيم  بعا  على  رس  قدرته  من خالل  االجتماعي  للتسويق 

والتكاف اإلنساني  التضامن  وقيم  االجتماعية،  العدالة  قيم  وتكاف   المثال  والمساواة  والتعاون  االجتماعي،  ل 
 الفرص؛ 

التغيير   مجال  في  خاللها  من  يساهم  أدوار  عدة  لديه  االجتماعي  التسويق  أن  يتبين  سبق  مما  انطالقا  
االجتماعي، لكن وبشكل الفت برز أهمية الدور التفاعلى في كونه ينظر للمجتمع على أنه كائن ونظام  

إال من خالل فهم كل عضو من أعضائه وكذلك فهم العالقات التي تحكم مترابت األعضاء ال يمكن فهمه  
في  كمدخل  االجتماعي  للتسويق  الشمولية  النظرة  على  ي كد  ما  وهذا  األجزاء،  أو  األعضاء  هذه  بين 

 (.100،99م، ص 2006)زعموم، معالجة القضايا المجتمعية.  
 
 االجتماعي الفرع الثاني: أادات وغا ات التسويق  •

 ستمدت التسويق االجتماعي تحقيق م لحة المجتمت عن طريق تسويق الكثير من الق ا ا واألفكار  
التي تفيد المجتمت، وعلى ا ع األساا  م ننا القول إن التسويق االجتماعي  سعى إلى تحقيق عدا  

 أادات ن  ر منما: 
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من شأنها خدمة القضايا  : يهدف التسويق االجتماعي إلى تعميق تسويق األفكار أو الخدمات والتي  أوال  
 .المجتمعية

وهددددذا يعنددددي زيددددادة تعميددددق اإلدرا  لدددددى الجمهددددور  ،يهدددددف التسددددويق االجتمدددداعي لتكددددوين المعرفددددة :االانيةةةة  
 بالمشكلة أو الفكرة الجديدة المراد تفعيلها وترسيخها لديهم.

دف التسدددددددويق االجتمددددددداعي للتصددددددددي لمفكدددددددار والعدددددددادات والسدددددددلوكيات االجتماعيدددددددة  يدددددددر يهددددددد الالثةةةةةةةا :
السدددددليمة والراسدددددخة لددددددى الجمهدددددور المسدددددتهدف لمددددددة  ويلدددددة والتدددددي تددددد دي إلدددددى رفدددددا الفدددددرد أو 

 الجمهور لمفكار الجديدة أو أنماط السلو  الصحية والسليمة التي يتلقاها.
يهددددددف التسدددددويق االجتمددددداعي إلدددددى التدددددأثير علدددددى السدددددلو  االجتمددددداعي مدددددن خدددددالل التدددددأثير فدددددي  :ارابعةةةةة  

االتجاهدددددات عدددددن  ريدددددق عددددددة أهدددددداف مثدددددل خلدددددق أهدددددداف اتجاهدددددات م يددددددة وتددددددعيم االتجاهدددددات 
 الم يدة الموجودة بالفعل ومعارضة االتجاهات السلبية وتغييرها.

عيشددددة األفددددراد مددددن خددددالل تقددددديم حلددددول يهدددددف التسددددويق االجتمدددداعي علددددى تحسددددين ظددددروف م :اخامسةةةة  
 عملية للقضايا االجتماعية السلبية.

يهدددددف التسدددددويق االجتمدددداعي إلدددددى دعددددم المبدددددادرات المحليددددة والدوليدددددة الهادفددددة لسدددددن تشدددددريعات  :اسا سةةةةة  
 لحماية صحة وسالمة اإلنسان والبيئة التي يعيش فيها.

ق ت امن اجتماعي واست تجاع الق ا ا  وعليا فإن معظم أادات التسويق االجتماعي تسعى إلى خل    
األساسية، ويعبارا أخر   م ننا إعا ا  ياغة ا ع األادات في ش ل غا ات، والتي تمثل في معظمما  

 على تح يقما:  اا التسويق االجتماعي ويعمل جااد  المحاور األساسية التي يتحرم على ضوئم
 .ف على اكتسا  الوعي بقضية مامساعدة األفراد والجماعات والجمهور المستهد  الوعي: (1
 . مساعدة األفراد والجماعات والجمهور المستهدف على اكسابهم مزيدا  من الخبرات المتنوعة المعرفة: (2

 . وتزويدهم بمختلم المعلومات والمعارف حتى يسهل فهم القضية موضوع الحملة
القيم    االتجااات: (3 من  مجموعة  اكتسا   على  المستهدف  والجمهور  والجماعات  األفراد  معاونة 

 . واالهتمام بالقضية وحوافز المشاركة اإليجابية في حل مشكالتها أو زيادة عوائدها
على    الم ار ة: (4 والنشطة  الفعالة  للمشاركة  والجماعات  ولمفراد  المستهدف  للجمهور  الفرصة  إتاحة 

 اء القضية.كافة المستويات إز 
o   حيث  قدم االجتماعي،  التسويق  حمالت  ت ميم  في  االجتماعي  التسويق  نموذج  ويستلدم 

 ا لل ة التسويق االجتماعي واو م ون من ست مراحل واي: ت ور  
 وضع الخطة.   -
 ة. ياختبار الرسائل والوسائل االتصال -
 تطوير الرسائل واالختبار القبلي.  -
 تنفيذ الخطة.  -
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 التقييم.  -
 ( 168م، ص 2002)العوادلى، رجع الصدى وإعادة التصميم.  -

هنا  عدة اختالفات بين التسويق التجاري والتسويق االجتماعي، فالربح المادي ال يمثل أهمية كبيرة      
لدى المصدر في الحملة المعتمدة على التسويق االجتماعي، كما أنه ال يطلب من المتلقي أن يقوم بالدفع  

الفكرة، وإننا نجد أن المنتجات األخرى المشابهة   ليست متنافسة، ولكنها مكملة  المالى مقابل الخدمة أو 
 (. 15م، ص 2012)العوفي، لبعا. 

 

o :النماذج النظرية المستلدمة في مجال التسويق االجتماعي 
 الت يير المعرفي: –النموذج األول  

الجماهير بمعرفة أو ممارسة جديدة      يتم إعالم وإخبار  يقتضي األمر أن  المواقم قد  العديد من  في 
تحسين حياتهم، ومن أمثلة ذلك برامج التسويق االجتماعي التي تهدف إلى تغيير    وي دي تبنيهم لها إلى

 المعرفة. 
نسبي      سهلة  المعرفة  تغيير  قضايا  تسويقها وتعد  في  مستقرة    ؛ا  مفاثيم  تغيير  إلى  تهدف  ال  أنها  حيث 

وقد تهدف إلى نشر المعلومات الصحيحة والسليمة على نطاق    ،ب مستقرة للسلو يالجذور أو تبديل أسال 
التصرف  أجل  رس  من  التسويقي  المزيج  عناصر  باقي  مع  متكامل  إ ار  وفي  الطرق،  وبأسرع  واسع 

 الجديد. 
ق االجتماعي المصممة لتغيير المعرفة تعد من أبست أنواع البرامج إال  وعلى الر م من أن برامج التسوي   

أنه يجب على رجال التسويق االجتماعي مراعاة أن تكون مادة هذه البرامج شيقة وواضحة ومتفقة مع قيم  
 الجمهور المستهدف تغيير معرفته.

 ت يير الفعل والعمل:   –النموذج الثاني 
أكبر عدد من األفراد بالقيام بفعل وعمل معين خالل فترة معينة، وإلى  يهدف هذا النموذج إلى إقناع     

حد كبير فإن القضايا االجتماعية التي يستهدف من ورائها إحداث تغيير في الفعل أصعب في تسويقها  
الفعل   التغيير في  االجتماعي في حالة  فالمسوق  المعرفة،  تغيير في  تستهدف إحداث  التي  القضايا  من 

ت أن  شيئ  يستهدف  المستهدفة  الجماهير  ألدافهم  تتحر   ثم  ما  فهمها   ءا  في ضوء  معين  عمل  أو  فعل 
 السابق.

 ت يير السلوم: –النموذج الثالث 
أجل      من  سلوكهم  تغيير  على  الناس  ومساعدة  تحفيز  إلى  فيهدف  النماذج  من  الثالث  النوع  أما 

المعرفة،   تغيير  من  إحداثه  في  أصعب  السلو   وتغيير  مدرك  فغالب  مصلحتهم،  الشخص  يكون  ما  ا  ا 
للتأثيرات السيئة لعاداته االستهالكية إال أنه ال يوجد أمامه عمل معين واضح في أ لب األحوال يمكنه  

 اإلقدام عليه لكي يقضى على اإل راء الذي يتعر  له باالستمرار في سلوكه الحالى الضار.
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ا هذه  مثل  في  االجتماعي  التسويق  لرجل  الصعبة  تغيير  والمهمة  على  األشخاص  مساعدة  هي  لمواقم 
مستقر   أصبح  الذي  الحالى  تمام  سلوكهم  مستخدم  ا  تكوينهم  في  مزيج  ا  ذلك  في  تسويقي  ا  مناسب  ا  يشمل  ا  ا 
 المنتج والسعر والترويج والتوزيع.

ويزيد من صعوبة مهمة رجل التسويق االجتماعي في مثل هذه المواقم أن التغيير في سلو  الفرد    
ه صعوبة تقدير  يا، األمر الذي يترتب عليحتاج إلى جهود دائمة مستقرة على مدى فترة زمنية  ويلة نسبي  

 الفرد لقيمة الفائدة التي ستعود عليه نتيجة تغييره سلوكه.  
 ت يير ال يم: –النموذج الرابت 

ماعي، فهي تحاول  وهو أصعب أنواع التغيير االجتماعي الذي تستهدف إحداثه برامج التسويق االجت   
 أن تغير بعمق المعتقدات والقيم التي يتمسك بها األفراد والجماعات المستهدفة. 

وهذا النوع من التغيير من أصعب القضايا في تسويقها، فالقيم األساسية التي يعتقدها الفرد هي التي     
أساس   وهي  الب  توجه  الفكرية،  واختياراته  اا تصرفاته  من  مستمدة  تكون  ما  ومما ا  بالفرد،  المحيطة  لبيئة 

يجعل عملية تغييرها عملية صعبة، وعادة ما يقوم الفرد باستبعاد المعلومات  ير المتفقة مع قيمه لكيال  
انتقائي   تشويه  من  عليه  يترتب  وما  االنتقائي  الفهم  عليه  يطلق  ما  وهو  األساسية،  قيمة  على  ت ثر 

 (. 142:139م، ص 2012)العوادلى،  للمعلومات والواردة في الحملة. 
o  :عنا ر التسويق االجتماعي ومبا ئا 
 .التعلم -
 . ناعإلقنا -
 .تعديل السلو  -
 . التأثير االجتماعي -

 ويم ن استلدام ا ع ال ريقة في المواحف التالية:
 عندما تكون الموضوعات االجتماعية المطروحة مفهومة ومقبولة بشكل كامل.  -
 التطابق والتوافق معها قوية للغاية. عندما تكون الضغوط من أجل  -
 ( 79م، ص2013)عبد العزيز،ا. ا واجتماعي  وواضح    مهم اعندما يكون السلو  المراد التأثير عليه  -
o االجتماعي التسويق  نظرية  وجود موفر للمعلومات الجيدة، والذي يبحث عن إحداث   وتفترض 

له   وتحدد  ونافع،  مفيد  اجتماعي  معظم   ا ر اتغيير  وفي  المعلومات،  حمالت  وتقييم  وتنفيذ،  لتصميم، 
األشكال الحديثة توجه هذه النظرية االنتباه لنشاط الجمهور، وت كد على الحاجة إلى الوصول إلى جمهور 

 التي يبحث عنها، وتحديد الجمهور المستهدف  بقا لحاجاتهم المعلوماتية. نشت، وتقديم المعلومات 
(Baran، Stanley.، Davis، Dennis K.،2006، PP.307) 
o   واي األادات  ظتحقيق  اللا ة  ال رق  تع س  متعد ا  مداخل  االجتماعي  التسويق  ولنظرية 

 كالتالى: 
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أو   • األفكار  ترويج  خالل  من  شخصياتها  أو  الحملة  معلومات  إلدرا   المتلقين  إ راء  وسائل 
الشخصيات ليدر  األفراد وجودها من خالل الحمالت اإلعالمية المكثفة التي تعتبر أسهل الطرق  

تكلفتها   بأنها  العاليةر م  وتتميز  أقل،  تكلفة  ذات  تعتبر  التي  اإلخبارية  التغطية  أو من خالل   ،
 ساعد على انسيا  المعلومات التي تتزايد بمرور الوقت.ت

 رق تصويب الرسائل أو استهداف الرسائل لفئة معينة أو قطاع معين من الجمهور المستهدف  •
للفكرة الوصول إليهم بمزيد من    من الحملة، ويعني تحديد الجزء أو الفئة من الجمهور األكثر قبوال  

ا الفعالة والمتاحة، وهذا  تزيد الوسائل  بينما  الترويج  نفقات  تقلل من  لمدخل أو هذه االستراتيجية 
 ة والتأثير.ي الفاعل

وسائل تدعيم الرسائل الموجهة إلى الجمهور المستهدف من الحملة، وتشجيع ه الء الناس على   •
 التأثير في اآلخرين. 

ه الطرق   رق  رس الصورة الذهنية واالنطباعات للناس أو المنتجات أو الخدمات، وتستخدم هذ  •
أصال   اهتمام  هنا   يكن  لم  إذا  أو  المتلقين،  اهتمام  زيادة  الصعب  من  يكون  بالموضوع    عندما 

حاج  يعد  االهتمام  فنقص  له،  يتعرضوا  أو  عنه  يبحثوا  لن  فإنهم  انسيا     ز اوبالتالى  ضد 
 المعلومات. 

ا • في  الرغبة  وتزداد  المعلومات،  عن  بالبحث  وإ رائهم  المتلقين  اهتمام  إثارة  عن  رق  لبحث 
المعلومات عندما يتم بناء االهتمام باألفكار والشخصيات، مثل األحداث والمواقم الدرامية التي  

 تثير االهتمام بالموضوع أو الفكرة. 
قاموا  • أو  الموضوع  وأدركوا  الناس  عرف  فمتى  الموقم،  أو  القرار  اتخاذ  في  الرغبة  إثارة   رق 

فإنهم في هذه   ذهنية  أو صورة  انطباع  القرار  بتشكيل  نحو  للتحر   المرحلة سيكونون مستعدون 
حيث  اإلعالمية،  الحملة  في  الحرجة  المراحل  من  المرحلة  هذه  وتعتبر  القرار،  واتخاذ  العقالني 

ن فعال للقيام بالفعل أو االستجابة المستهدفة المخططة بواسطة  ين مستعد ييكون األفراد المستهدف
 مخططي الحمالت.

ا • فئات أخرى من  تنشيت  بالحملة، وتضم هذه  رق  منهم  المستهدفة  الفئات  لجمهور وخصوصا 
الفئات األفراد المحتملين، وهم الذين ال يجدون الفرصة ر م استعداداتهم لالستجابة، فهم يحتاجون  

)فريد، ا لالستجابة المستهدفة.  الذي يتخذونه م اتي    الموقمفي البداية إلى اإلحساس بالرضا عن  
 (. 78م، ص 2006

o  ل مداخل نظرية التسويق االجتماعي، نجد أن تلك النظرية اعتمدت على عدا مفاهيم  ومن خال
 من أامما: 
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التحفيز، الوعي، االستهداف والتعزيز، الغرس واالستثارة، والتنشيت، وكذلك تستعين النظرية بعدة قضايا  
لتغيير   ودفعه  وإقناعه،  تشويقه  وكيسية  المستهدف،  بالجمهور  يتعلق  ما  للقيام  منها  وتوجيهه  سلوكه، 

 بالسلو  المر و .
ويرجع بعا الباحثين إلى أن أ لب الحمالت اإلعالمية لم ت ت ثمارها بسبب أنها لم تملك آلية استشارة  

فعال   تأثر  قد  الجمهور  أن  المستهدف، ر م  الموقم  اتخاذ  أو  الفعل  إلى  لكن   الجمهور  الحمالت،  بهذه 
 ( 31م، ص2011)ف اد البكري، ذ المواقم. التأثير لم يتحول إلى فعل أو اتخا

من الممكن أن تستخدم في تنشيت األفراد أو حثهم على الفعل أو اتخاذ الموقم،   مهمةولكن يوجد وسائل  
)عبد وهي الهدايا أو الخدمات المجانية وزيارة المندوبين والمناشدة التلفزيونية ألصحا  المراكز المرموقة.  

 (. 22م، ص2006العزيز، 
 :: المسئولية المجتمعية ااني  ال
o :مفموم المسئولية المجتمعية 

إن المسئولية المجتمعية مفهوم من المفاثيم اإلنسانية الراقية، وتعد ركيزة أساسية في التنمية االقتصادية،  
واالجتماعية المستدامة، وتتسع لتشمل ما هو أكثر من النشا ات اإلنتاجية، مثل هموم المجتمع والبيئة  
الموا ن   لتحسين مستوى معيشة  المستدامة  بالتنمية  والتقدم االجتماعي. وهي االلتزام  والنمو االقتصادي 

 بأسلو  يخدم التجارة، ويخدم التنمية في وقت واحد. 
هذا       لكن  العالم،  جامعات  من  كبير  عدد  في  قديم  مفهوم  المجتمعية  المسئولية  مفهوم  فإن  هنا  من 

من  ينجو  ال  يكاد  في    المفهوم  ومراكزها  المجتمع  خدمة  فعمادات  األحيان،  من  كثير  في  التنفيذ  أخطاء 
من  كثير  يقدمه  الذي  فالدور  مالية،  عوائد  إليجاد  األول  المقام  في  تهدف  ربحية  أصبحت  الجامعات 

 ( 6م، ص 2010)ذيا ،المراكز ال يعد كونه شراكة القطاع الخاص تنتهي بتقديم شهادات. 
 عدا تعريفات للمساولية المجتمعية: "عمر رحال"وأضات 

أوضاع   • تحسين  خالل  من  المستدامة  التنمية  في  بالمساهمة  الم سسات  أصحا   التزام  هي 
 ا. ا وعلمي  ا، وصحي  الموظفين وعائالتهم والمجتمع المحيت اجتماعي  

 هي األنشطة التي تمارسها الم سسات في سبيل خدمة المجتمع.  •
ا، والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية، والعمل على  بالتصرف أخالقي  هي التزام الشركات  •

 تحسين نوعية ظروف المعيشة للقوى العاملة وعائالتهم. 
هي تذكير الم سسات بمس ولياتها، وواجباتها، إزاء مجتمعها الذي تنسب إليه، وبعضها يرى أن   •

/ اختيارية  مبادرات  مجرد  يتجاوز  ال  المسئولية  هذه  إلزام- وعية  مقتضى  بها    -دون  تقوم 
من   أنها صورة  يرى  اآلخر  وبعضها  المجتمع.  تجاه  المنفردة  بإرادتها  الشأن  الم سسات صاحبة 

 ( 40م، ص 2022)رحال، مة االجتماعية الواجبة على الم سسات. ءصور المال
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عرفت   • حين  مخلوف"في  االلتزام    "شادية  ثقافة  عن  عبارة  أنها:  على  المجتمعية  المسئولية 
ا الدعم والمساندة يالمس ولية ضمن أولويات التخطيت االستراتيجي للم سسة، وتوفير اإلدارة العلب

 التامة تجاه التنمية المستدامة بأبعادها الثالثة االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية. 
o  :ت ور القافة المسئولية المجتمعية 

يعي الناشئ تحمل والديه المسئولية في رعايته وتربيته  تبدأ عملية تعلم المسئولية المجتمعية منذ أن      
تدريجي   المسئولية  وتنمو  والمعنوية،  المادية  حاجاته  كال  وإشباع  وفي  والتنشئة،  التربية  عن  ريق  ا 

واحد   الهدف  يظل  راعي  المستويين  ويكون  المستقبل  موا ن  ليكون  الفرد  إعداد  وهو  وواعي  ا،  لذاته  ا  ا 
مكن أن نهمش دور التربية المساعدة في إذكاء الشخصية وتنمية ملكاتها )المهارات ومس ولياته، لذلك ال ي

والقدرات، والحو األخالقي والوجداني، والعملي، واإلرادة الفاعلة، والثقة بالنفو وروح المبادرة واإلبداع في  
 العمل(. 
ولكن     مسامعنا،  على  تتردد  للم سسات"  المجتمعية  المسئولية   " عبارة  لم   بدأت  المفهوم  هذا  مالمح 

نقل   لم  إن  المجتمعية،  المسئولية  مبادرات  معظم  فإن  األحوال،  أحسن  وفي  واضح،  بشكل  بعد  تتحدد 
 جميعها، التزال في حدود اإلعرا  عن النوايا الحسنة للم سسات تجاه المجتمع الذي تزاول نشا ها فيه. 

المبادرات      على  تعتمد  لسنوات  المجتمعية  المشاركة  دور   ظلت  تعاظم  مع  ولكن  الداخلية،  الفردية 
التنمية االقتصادية، وبشكل عكسي مع دور القطاع العام الذي بات   منشآت القطاع الخاص في عملية 

والقطاع  تشريعي   "الدولة  الثالثة  األ راف  بين  متوازن  تعاون  لتحقيق  الحاجة  تضاعفت  األولى  بالدرجة  ا 
والمجتمع اال"الخاص،  المشاركة  لتجاوز  شكال  ،  تأخذ  ولكي  عشوائي،  بشكل  بأهداف منظم    جتماعية  ا 

 واضحة واستراتيجيات معلنة تحت مظلة المسئولية المجتمعية. 
وخالل العقود األخيرة من القرن العشرين أصبحت لمنشآت القطاع الخاص في الدول الصناعية دور     

ا من  ، وباتت المسئولية االجتماعية جزء  ا ال يتجزأ من نشا اتهاتنموي أساسي، وأصبح العطاء للتنمية جزء  
خطت التسويق لمنتجات الشركات، وتصاعد التنافو إلى الحد الذي كان وراء مبادرات بعا الشركات  
تجاوز  وقد  والخيري،  االجتماعي  للعمل  موازنات ضخمة  تخصيص  أو  تنموية  بإنشاء م سسات  الكبرى 

 آفاق أرحب، وأنماط متعددة من المسئولية المجتمعية. ا إلىاألمر المشاركة في مساعدة الفئات األقل حظ  
استراتيجياتها       صلب  في  المجتمعية  المسئولية  تضع  أن  الم سسات  على  يتعين  السياق،  هذا  وفي 

بجانب العالقات العامة، وإدارة األزمات، إذ أن هذه المسئولية هي في المقام األول رسالة صدق وخدمة  
اة المجتمع من خالل تناول مشكالت معينة في بيئة معينة، وإيجاد حلول إنسانية تهدف إلى تحسين حي

 (. 254م، ص2011)مخلوف،  عملية لها. 
o  :مبا ئ المسئولية المجتمعية و وافعما 

 يتحمل الجميع المسئولية تجاه النفو، واألسرة، والمجتمع. •
 المشاركة في العمل الخيري وهو أساس االستقالل االقتصادي. •
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 جيع أفراد المجتمع لكي يساعدوا أنفسهم. شتسعى الحكومات إلى تيجب أن  •
 ربت المسئولية المجتمعية بالمعتقدات والقيم اإلسالمية والعربية.  •
 رد الجميل للمجتمع باإلنفاق على األعمال الخيرية.  •
المسئولية المجتمعية وسيلة لاللتزام اإليجابي للشركات، والم سسات تجاه المجتمع من خالل   •

 (. 42م، ص2011)رحال، ة الموارد البشرية. تنمي
o  :وانام من ذ ر تسعة مبا ئ للمساولية المجتمعية  التالى 

األول: - البيئة    الم دأ  الم سسة على حماية  تقوم  أن  إلى  يدعو  البيئي:  وإعادة اإلصالح  الحماية 
والعمليات، بالمنتجات،  يتعلق  فيما  المستدامة  للتنمية  والترويج  إصالحها،  والخدمات    وإعادة 

 واألنشطة األخرى، ودمج ذلك في العمليات اليومية. 
الثاني: - المواصفات،    الم دأ  وتنفيذ  تطوير  على  الم سسة  بموجبه  تعمل  واألخالقيات:  القيم 

 والممارسات األخالقية، المتعلقة بالتعامل مع أصحا  الحق والمصلحة.
الثالث: - الرغب  الم دأ  إبداء  المعلومات المساءلة والمحاسبة: يستوجب  الكشم عن  الحقيقية في  ة 

 واألنشطة بطرق، وفترات زمنية ألصحا  الشأن التخاذ القرارات. 
الرابت: - تقوية السلطات وتعزيزها: العمل على الموازنة في األهداف االستراتيجية، واإلدارة    الم دأ 

المتأثرة    اليومية والمجتمعات  والمزودين،  والمستثمرين،  والعمالء،  المستخدمين،  مصالح  بين 
 و يرهم من أصحا  الشأن. 

اللامس: - المساهمين   الم دأ  تعويا  على  الم سسة  تعمل  والنتائج:  المالى  المال    األداء  برأس 
هذه  واستدامة  واألصول،  الممتلكات  على  الوقت  ذات  في  تحافظ  بينما  تنافسي،  عائد  بمعدل 

 ن تكون سياسات الم سسة هادفة إلى تعزيز النمو على المدى الطويل.أالعائدات، و 
السا ا: - مواصفات موقع العمل: أن ترتبت أنشطة الم سسة بإدارة الموارد البشرية لترقية   الم دأ 

بحسبان أن العاملين يمثلون شركاء    ،قوى العاملة وتطويرها على المستويات الشخصية والمهنيةال
قيمين في العمل بما يستوجب احترام حقوقهم في ممارسات عادلة في العمل، واألجور التنافسية،  

 ة من المضايقات.ي والمنافع، وبيئة عمل آمنة وصديقة، وخال
السابت: - ية: أن تتسم الم سسة بالعدالة واألمانة مع شركاء العمل، وتعمل العالقات التعاون  الم دأ 

 على ترقية المسئولية المجتمعية له الء الشركاء ومتابعتها.
الثامن: - وحقوق   الم دأ  وتستجيب الحتياجات  الم سسة  تحدد  والخدمات:  الجودة  ذات  المنتجات 

منتجات، وقيمة للخدمات بما في الزبائن والمستهلكين اآلخرين، وتعمل على تقديم أعلى مستوى لل
 ذلك االلتزام الشديد بالكمال، ورضاء الزبائن وسالمتهم. 

التاست: - المجتمع   الم دأ  مع  مفتوحة  عالقات  تعميق  على  الم سسة  تعمل  المجتمعي:  االرتباط 
الذي تتعامل معه، تتميز بالحساسية تجاه ثقافة هذا المجتمع واحتياجاته، وتلعب الم سسة في هذا 
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دور  الخ ممكن  صوص  يكون  حيثما  والمشاركة  والتعاون،  باإليجابية،  يتسم  المجتمع  ا  جعل  في  ا 
 م(2010)اإلرحيم، المكان األفضل للحياة وممارسة األعمال. 

o  :ادت المسئولية المجتمعية 
إن الهدف الرئيسي من المسئولية المجتمعية هو المساهمة في تنمية المستدامة التي تهدف إلى القضاء     

على الفقر، وتوفير الصحة للجميع، والعدالة المجتمعية، ومقابلة احتياجات المجتمع من خالل العيش في  
باحتياجات األجيال   المساس  الحالية دون  الموارد  باستخدام  البيئية  . وتركز على ثالثة  لمستقبلية االحدود 

 جوانب:
 دعم النمو االقتصادي. •
 تحقيق التقدم االجتماعي.  •
 اإلسهام في حماية البيئة.  •

o   ويم ن للماسسات أن تحقق عد ا  من الفوائد المممة عند ت نيما مجاالت المسئولية المجتمعية
 من أامما: 

لتطلعات المجتمع، والفرص المرتبطة تشجيع جعل عملية اتخاذ القرارات على أساس فهم متطور   -
 بالمس ولية المجتمعية. 

 تعزيز سمعة المنظمة، وتشجيع ثقة أكبر للجمهور بتعزيز أداء نتائج المنظمات وتحسينه.  -
 تحسين العالقة مع األ راف المعنية وتنظيمها.  -
بحقوقهم  تعزيز والء الموظفين وروحهم المعنوية، وتحسين سالمة العاملين، وصحتهم، واالهتمام   -

 المختلفة. 
العادلة،  - والمنافسة  المس ولة،  السياسة  المشاركة  من خالل  ونزاهتها  التعامالت  اعتمادية  تحسين 

 وانعدام الفساد.
 المنع أو الحد من الصراعات المحتملة مع المستهلكين، بشأن المنتجات أو الخدمات.  -
تعزيز   - عن  ريق  البعيد،  المدى  على  المنظمة  حيوية  في  الطبيعية،  المساهمة  الموارد  استدامة 

 والخدمات البيئية. 
الحكومية.   - والم سسات  ير  المدني  المجتمع  وتعزيز  العامة،  المصلحة  في  )مخلوف،  المساهمة 

 ( 256، ص م2011
o :أبعا  المسئولية المجتمعية 
 :البعد االقت ا ي -1

جوانب األعمال التجارية، إنما إلى  ال يشير البعد االقتصادي للمس ولية المجتمعية إلى الربح كجانب من  
االلتزام بممارسات أخالقية داخل الم سسات مثل الحوكمة الم سسية، ومنع الرشوة والفساد، وحماية حقوق  
مبادئ  وتطبيق  بتبني،  تقوم  أن  الم سسات  فعلى  السياق  هذا  األخالقي، وضمن  واالستثمار  المستهلك، 
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حترام مصالح األ راف المعنية، واحترام سيادة القانون في اتخاذ  المساءلة والشفافية، والسلو  األخالقي وا
 القرارات وتنفيذها وتطوير دليل الحوكمة الم سسية الخاصة بها. 

 :البعد االجتماعي -2
فيها،   العاملين  ش ون  وتحسين  فيه،  تعمل  الذي  المجتمع  رفاثية  تحقيق  في  تسهم  أن  للم سسة  البد 

إيجاب   ينعكو  بما  المهني والوظيفي، ا  ورعايتهم  الفنية، وتوفير األمن  إنتاجهم، وتنمية قدراتهم  على زيادة 
 والرعاية الصحية، والمجتمعية لهم.

 :البعد ال يئي -3
االنبعاثات       على  والقضاء  ومنتجاتها،  عملياتها  على  المترتبة  البيئية  األثار  تراعي  أن  للم سسة  البد 

الكفاءة، واإلنتاجية المتاحة، وتقليل الممارسات التي قد ت ثر   السامة، والنفايات، وتحقيق أقصى قدر من
على تمتع البالد، واألجيال القادمة بهذه الموارد. وعلى الم سسة أن تعي جميع الجوانب البيئية المباشرة،  

تأدية نشا اتها، وتقديم خدماتها وتصنيع منتجاتها، كما وعل  المباشرة ذات الصلة في  ها استخدام  يو ير 
يير معينة لمعرفة تلك الجوانب البيئية ذات األثر المتميز، لتتمكن بالتالى من التحسين الفعال ألدائها  معا

)ممكن   مثبته  شاملة،  تكون  أن  نفسها  الم سسة  تحددها  التي  المعايير  تلك  على  الواجب  ومن  البيئي. 
 م(. 2009)سليمان، إثباتها( وموثقة ومعمول بها. 

 
 للبحث: اإلجرا ات المنمجية 

 :نوع البحث والمنهج المستخدم
يعد هذا البحث من البحوث الوصسية وسيتم االعتماد على المنهج الوصفي الذي يعرف على أنه" نوع      
توضح    أساليب من   كيسية  دراسة  الراهنة،  السياسية  واالقتصادية،  االجتماعية  الطبيعة  يدرس  البحث، 

 (  96ص  ،م2009)عمر،  خصائص الظاهرة وحجمها وتغييراتها، ودرجات ارتبا ها مع الظواهر األخرى"
 :مجتمع البحث والعينة

جميع األفراد أو   وذن ه إفمجتمع الدراسة  ،والذي يعني "جميع مفردات الظاهرة التي تدرسها الباحثة    
 (. 85ص  ،م2011)عطوي،األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع البحث". 

فة أفراد الجمهور السعودي في المملكة العربية  اإن المجتمع المستهدف لهذا البحث يتكون من ك   
 السعودية. 

ا من  ب مختلفة وتضم عدد  يتعرف العينة أنها" جزء من مجتمع البحث األصلي يختارها الباحث بأسال     
 ( 91ص  ،م2010")الدعيلج،األفراد من المجتمع األصلي

  ،مفردة من الذكور واإلناث  107امها سوف تعتمد الباحثة في الدراسة على العينة العشوائية والتي بلغ قو 
 وجاءت خصائص تلك العينة كما يوضحها الجدول التالى:

 



             www.epra.org.eg                           www.jprr.epra.org.eg              سط ومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الخاص / الحادي واألربعون العدد  111 ا

                             

                   
            

              

      
                        
                        

                        
              

                

                   
            
              

                   
              

               

  /            
  /            

                  
             

              
 

 ( 1جدول )
 خصائص أفراد العينة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خ ائص عينة الدراسة ويم ن توضيحما  ما يلى:   يت ح من الجدول الساظق

 ٪.37.4)اإلناث( ٪، وبلغت نسبة 62.6بالنسبة للنوع: جاءت )الذكور( بنسبة  •
العمرية )من   • الفئة  للعمر: جاءت  بنسبة    30إلى    26بالنسبة  المقدمة  ٪، وفى 39.3سنة( في 

٪، وفى المرتبة الثالثة  33.6سنة( بنسبة    35إلى    31المرتبة الثانية جاءت الفئة العمرية )من  
 ٪.27.1سنة فأكثر( بنسبة  36جاءت الفئة العمرية )من  

٪، وفى المرتبة الثانية  57.9م جامعي( في المقدمة بنسبة  يمي: جاء )تعلبالنسبة للمستوى التعلي •
٪،  5.6٪، وفى المرتبة الثالثة جاء )تعليم متوست( بنسبة 34.6جاء )تعليم فوق الجامعي( بنسبة 

 ٪. 1.9وفى المرتبة الرابعة جاء )تعليم أقل من المتوست( بنسبة  
٪، وفى المرتبة الثانية جاء 57.9)موظم/ة( في المقدمة بنسبة  بالنسبة للمستوى الوظيفى: جاء   •

بنسبة   بنسبة  24.3) الب/ة(  )أعمال حرة(  جاء  الثالثة  المرتبة  المرتبة 10.3٪، وفى  وفى   ،٪
 ٪.7.5الرابعة جاء )ال أعمل( بنسبة 
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 أداة البحث:
بطريقة      عنها  اإلجابة  تتطلب  الخبرية  والجمل  األسئلة  من  مجموعة  تتضمن  أداة  أنها"  تعرف  حيث 

 ( 147ص ،م 2013)الجبوري،يحددها الباحث بحسب أ را  البحث. 
 تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة من الجمهور السعودي. 

 :اختبارات الصدق والثبات
 validity:  دق أ اا البحث أوال  

 ال دق الظااري ) دق المح مين( -أ
جامعة أم القرى كما هو في  من  محكمين التم التحقق من صدق األداة فقد تم عرضها على خمسة من 

وتقديم أي  ئها ( وذلك إلبداء رأيهم حول وضوح االستبانة ومدى ترابت األسئلة وتماسك بنا 2ملحق )
 ل أو اإلضافه أو الحذف.مالحظات أو اقتراحات للتعدي

 ال دق ال نائي لالست يان: - 
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييو صدق األداة الذي يقيو مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول  

 ، وبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.إليها
  دق االستبانة:

تم حسا  معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية له، وذلك لمعرفة مدى 
 ي:جدول التالالارتباط كل بعد بالدرجة الكلية لالستبانة، ويتضح ذلك من خالل 

 ( 2جدول )
 معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة

         د              ت  ط  جمل   

 0،01دالة عند  0،765 االجتماعي متابعة مواقع التواصل 

 0،01دالة عند  0،812 دوافع التعرض ملواقع التواصل االجتماعي 

 0،01دالة عند  0،798 أهم وسائل اإلعالم اإللكرتونية اليت يفضلون متابعة محالت التسويق االجتماعي من خالهلا

 0،01دالة عند  0،836 أهم جماالت احلمالت اليت يتعرضون هلا يف الفرتة األخرية 

 0،01دالة عند  0،698 أبعاد املسئولية اجملتمعية اليت تركز عليها محالت التسويق االجتماعي 

 0،01دالة عند  0،772 التأثريات اليت ميكن أن حتدثها محالت التسويق االجتماعي 

 0،01دالة عند  0،892 االسرتاتيجيات اإلقناعية املستخدمة يف محالت التسويق االجتماعي 
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                      جمل          ت                               
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                    ت                    د                 

                      
 

ا عند مستوى يتبين من الجدول السابق أن أبعاد المقياس تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائي     
( وهذا 0.892،    0.698، وقد تراوحت معامالت االرتباط لمجاالت المقياس بين )0.01داللة أقل من  

 دليل كاٍف على أن المقاييو المكونة ألداة الدراسة تتمتع بمعامل صدق عالى. 
 البات االستبانة:

 لقياس ثبات االستبانة تم باستخراج معامل ألفا كرونباخ لمقاييو الدراسة، يوضحها الجدول التالى:
 ( 3جدول )

 لقياس ثبات أداة الدراسة  معامل ألفا كرونباخ 

   

 

 

 

 

 
 

بين       ما  وتراوح  الدراسة  مقاييو  كافة  عبارات  ثبات  معامل  ارتفاع  السابق  الجدول  بيانات  وتوضح 
) 0.940، و0.682) االستبانة  ومقاييو  لجميع محاور  ألفا  قيمة  كانت  كذلك  تكون  0.796(،  لذلك   ،)

وثبات  تأكدت من صدق  قد  الباحثة  تكون  وبذلك  للتطبيق.  قابلة  النهائية  استبانة    االستبانة في صورتها 
أسئلة   على  واإلجابة  النتائج  لتحليل  وصالحيتها  االستبانة  بصحة  تامة  ثقة  على  يجعلها  مما  الدراسة 

 الدراسة واختبار فرضياتها. 
 :حدود البحث

سوف تقتصر الدراسة الحالية على تحديد دور حمالت التسويق االجتماعي  الحدو  الموضوةية:   -1
 اإللكترونية في بناء مفهوم المسئولية المجتمعية لدى الجمهور السعودي. في وسائل اإلعالم 

الب رية:   -2 العربية  الحدو   المملكة  في  السعودي  الجمهور  من  عينة  على  الدراسة  هذه   بقت 
 السعودية.

   هد1443: تم إجراء الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي / الحدو  ال منية -3
   ة العربية السعوديةالمملكالحدو  الم انية:  -4
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 ب اإلحصائية المستخدمة:ياألسال
 :المعالجة اإلح ائية لل يانات

 ،  ثددماآللدديبعددد االنتهدداء مددن جمددع بيانددات الدراسددة الميدانيددة، تددم ترميددز البيانددات وإدخالهددا إلددى الحاسددب   
معالجتها وتحليلها واستخراج النتائج اإلحصائية باستخدام برنامج  "الحزمة اإلحصائية للعلدوم االجتماعيدة: 

 تم اللجوء إلى المعامالت واالختبارات اإلحصائية التالية في تحليل بيانات الدراسة:
 التكرارات البسيطة والنسب المئوية. ▪
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. ▪
( لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بين متغيرين من المتغيرات Chi Square Test) 2ختبار كاا ▪

 (.Nominalاالسمية )
( لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسدطات الحسدابية لمجمدوعتين مدن T- Testاختبار ) ▪

 ( Interval Or Ratioالمبحوثين في أحد متغيرات الفئة أو النسبة )
 ير دالة إذا لدم تصدل  z( لدراسة معنوية الفرق بين نسبتين مئويتين ، وقد اعتبرت قيمة zاختبار) ▪

، واعتبدرت  2.58وأقدل مدن  1.96فدأكثر إذا بلغدت  ٪95، واعتبرت دالة عند مستوي ثقة   1.96
 فأكثر. 2.58فأكثر إذا بلغت  ٪99دالة عند مستوي ثقة 

( لدراسددة شدددة واتجدداه العالقددة Pearson Correlation Coefficientمعامدل ارتبدداط بيرسددون ) ▪
 االرتبا ية بين متغيرين من مستوى المسافة أو النسبة.

( المعروف اختصارا  باسدم Oneway Analysis of Varianceالبعد الواحد ) يتحليل التباين ذ  ▪
ANOVA   مدن لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية ألكثر مدن مجمدوعتين

 ( .Interval Or Ratioالمبحوثين في أحد المتغيرات من نوع المسافة أو النسبة )
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات األداة. ▪

( فددددأكثر ، أي عندددد مسددددتوى ٪95وقدددد تدددم قبددددول نتدددائج االختبددددارات اإلحصدددائية عندددد درجددددة ثقدددة )
 ( فأقل .0.05معنوية)

 

 :ومناقشتهاعرض نتائج البحث الميدانية 

    ذ            ج       ت  ؤ            حث            ت       

 أ( نتائج الدراسة الميدانية:)

  رجة متابعة أفرا  العينة لمواقت التوا ل االجتماعي: -1
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 (  4جدول )
 درجة تعرض أفراد العينة لمواقع التواصل االجتماعي وفقاً للنوع   

 

 الداللة =غير دالة     0.279المعنوية=    0.153معامل التوافق=  2درجة الحرية =    2.554= 2مة كاقي 

تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن نسبة من يتابع مواقع التواصل االجتماعي )بصدفة دائمدة( 
٪. وبلغدت 87.5 ٪، واإلنداث 77.6٪ من إجمالى مفردات عينة الدراسة؛ موزعدة بدين الدذكور 81.3بلغت  

انسددبة مددن يتعددر  لهددا  ٪. وبلغددت نسددبة مددن 12.5٪، واإلندداث 17.9٪؛ موزعددة بددين الددذكور 15.9 أحياندد 
 ٪.0٪، واإلناث 4.5٪؛ موزعة بين الذكور 2.8 نادر ايتعر  لها 

(  وهدى قيمدة  يدر 2.554، وجدد أنهدا )2مدن الجددول السدابق عندد درجدة حريدة    2وبحسا  قيمة كا
( تقريبدا  ممدا ي كدد عدددم 0.153، وقدد بلغددت قيمدة معامدل التوافدق )0.05دالدة إحصدائي ا عندد مسدتوى داللدة 

مدددددى متابعددددة أفددددراد العينددددة لمواقددددع التواصددددل إندددداث( و  -وجددددود عالقددددة دالددددة إحصددددائي ا بددددين النددددوع )ذكددددور
 .ياالجتماع

 عد  ساعات متابعة أفرا  العينة لمواقت التوا ل االجتماعي: -2
 (  5جدول )

 عدد ساعات متابعة أفراد العينة لمواقع التواصل االجتماعي وفقاً للنوع   

 الداللة =غري دالة     0.423املعنوية=    0.126معامل التوافق=  2درجة احلرية =    1.718= 2قيمة كا

 4تشدددير النتدددائج التفصددديلية للجددددول السدددابق أن نسدددبة مدددن يتدددابع مواقدددع التواصدددل االجتمددداعي )مدددن 
٪، واإلندداث 56.7٪ مددن إجمدالى مفددردات عينددة الدراسددة؛ موزعدة بددين الددذكور 55.1سداعات فددأكثر( بلغددت 

                       

 العينة

 مدى التعر 

 اإلجمالى اإلناث  الذكور 

  ٪   ٪   ٪ 

 81.3 87 87.5 35 77.6 52 دائما  
 15.9 17 12.5 5 17.9 12 أحيانا
 2.8 3 0 0 4.5 3 نادرا  

 100 107 100 40 100 67 اإلجمالى

 العينة              

 عدد الساعات 

 اإلجمالى اإلناث  الذكور 

  ٪   ٪   ٪ 

 5.6 6 2.5 1 7.5 5 أقل من ساعة 
 39.3 42 45 18 35.8 24 ساعات  4إلى  2من 
 55.1 59 52.5 21 56.7 38 ساعات فأكثر 4من 

 100 107 100 40 100 67 اإلجمالى
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ث ٪، واإلنا35.8٪؛ موزعة بين الذكور 39.3ساعات(  4إلى  2٪. وبلغت نسبة من يتابعها )من 52.5
 ٪.2.5٪، واإلناث 7.5٪؛ موزعة بين الذكور 5.6٪. وبلغت نسبة من يتابعها )أقل من ساعة( 45

(  وهدى قيمدة  يدر 1.718، وجدد أنهدا )2مدن الجددول السدابق عندد درجدة حريدة    2وبحسا  قيمة كا
عدددم  ( تقريبدا  ممدا ي كدد 0.126، وقدد بلغددت قيمدة معامدل التوافدق )0.05دالدة إحصدائي ا عندد مسدتوى داللدة 

إندداث( وعدددد سدداعات متابعددة أفددراد العينددة لمواقددع التواصددل  -وجددود عالقددة دالددة إحصددائي ا بددين النددوع )ذكددور
 االجتماعي.

 استجابات أفرا  العينة حول  وافت التعرض لمواقت التوا ل االجتماعي: -3

 (  6جدول )
 االجتماعياستجابات أفراد العينة حول دوافع التعرض لمواقع التواصل 

 

تشدددير بياندددات الجددددول السدددابق إلدددى اسدددتجابات أفدددراد العيندددة حدددول دوافدددع التعدددر  لمواقدددع التواصدددل 
االجتمداعي، حيددث جداءت )تسدداعدني فددي معرفدة أهددم الموضدوعات واألحددداث واألخبددار( فدي المقدمددة بددوزن 

 ٪، وجددداءت )تسددداعدني فدددي اكتسدددا  المعرفدددة والمعلومدددات( فدددي المرتبدددة الثانيدددة بدددوزن نسدددبى96.6نسدددبى 
٪، 88.8٪، وجدداءت )للمشدداركة وتبددادل األراء، وللتسددلية والترفيدده( فددي المرتبددة الثالثددة بددوزن نسددبى 94.7

٪، 87.9وجددداءت )تسددداعدني فدددي تكدددوين وجهدددة نظدددر حدددول المواضددديع( فدددي المرتبدددة الرابعدددة بدددوزن نسدددبى 
 ٪.87.5وجاءت )لتمضية وقت الفراغ( في المرتبة الخامسة بوزن نسبى 

 

 االستجابة            

 العبارات 
 املتوسط  موافق  حمايد معارض  

اإلحنراف  

 املعياري 
 الوزن النسب 

تساعدين يف معرفة أهم  

املوضوعات واألحداث  

 واألخبار 

 96.6 0.362 2.897 98 7 2 ك
٪ 1.90 6.50 91.60 

تساعدين يف اكتساب املعرفة  

 واملعلومات 

 94.7 0.392 2.841 91 15 1 ك
٪ 0.90 14.00 85.00 

 88.8 0.565 2.664 76 26 5 ك للمشاركة وتبادل األراء 
٪ 4.70 24.30 71.00 

 88.8 0.672 2.664 83 12 12 ك للتسلية والرتفيه 
٪ 11.20 11.20 77.60 

تساعدين يف تكوين وجهة نظر  

 حول املواضيع 

 87.9 0.589 2.636 74 27 6 ك
٪ 5.60 25.20 69.20 

 87.5 0.680 2.626 79 16 12 ك لتمضية وقت الفراغ
٪ 11.20 15.00 73.80 

 46.70 20.60 32.70 ٪ 71.3 0.884 2.140 50 22 35 ك للهروب من املشكالت 

 107 مجلة من سئلوا
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 أفرا  العينة بمتابعة حمالت التسويق االجتماعي ع ر مواقت التوا ل االجتماعي: مد  ااتمام -4
 (  7جدول )

 مدى اهتمام أفراد العينة بمتابعة حمالت التسويق االجتماعي عبر مواقع التواصل االجتماعي وفقاً للنوع   

 الداللة =غير دالة     0.282المعنوية=    0.152معامل التوافق= 2درجة الحرية =    2.533= 2قيمة كا

بمتابعدة حمدالت التسدويق االجتمداعي عبدر تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن نسبة من يهدتم 
٪ مددن إجمددالى مفددردات عينددة الدراسددة؛ موزعددة بددين 50.5)إلددى حددد مددا( بلغددت  مواقددع التواصددل االجتمدداعي

٪، 31.3 ٪؛ موزعددة بددين الددذكور26.1٪. وبلغددت نسددبة مددن ال يهدتم بهددا 57.5٪، واإلندداث 46.3الدذكور 
٪، واإلناث 22.4٪؛ موزعة بين الذكور 23.4٪. وبلغت نسبة من يهتم بها )بدرجة كبيرة( 17.5واإلناث  

25.٪ 
(  وهدى قيمدة  يدر 2.533، وجدد أنهدا )2مدن الجددول السدابق عندد درجدة حريدة   2وبحسا  قيمة كدا

( تقريبدا  ممدا ي كدد عدددم 0.152، وقدد بلغددت قيمدة معامدل التوافدق )0.05دالدة إحصدائي ا عندد مسدتوى داللدة 
إنداث( ومددى اهتمدام أفدراد العيندة بمتابعدة حمدالت التسدويق   -وجود عالقدة دالدة إحصدائي ا بدين الندوع )ذكدور
 االجتماعي عبر مواقع التواصل االجتماعي.

استجابات أفرا  العينة حول أام وسائل اإلعالم اإللكترونية التي  ف لون متابعة حمالت التسةويق 
 من خاللما:االجتماعي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العينة              

 مدى اهتمام 

 اإلجمالى اإلناث  الذكور 

  ٪   ٪   ٪ 

 23.4 25 25 10 22.4 15 مهتم بدرجة كبيرة 
 50.5 54 57.5 23 46.3 31 مهتم إلى حد ما
 26.1 28 17.5 7 31.3 21  ير مهتم 
 100 107 100 40 100 67 اإلجمالى
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 (  8جدول )
 استجابات أفراد العينة أهم وسائل اإلعالم اإللكترونية التي يفضلون متابعة حمالت التسويق االجتماعي من خاللها 

تشددير بيانددات الجدددول السددابق إلددى اسددتجابات أفددراد العينددة حددول أهددم وسددائل اإلعددالم اإللكترونيددة التددي 
يفضلون متابعة حمالت التسويق االجتماعي من خاللها، حيدث جداءت )وسدائل التواصدل االجتمداعي( فدي 

بددددوزن نسددددبى ٪، وجدددداءت )المواقددددع اإللكترونيددددة الصددددحسية( فددددي المرتبددددة الثانيددددة 91المقدمددددة بددددوزن نسددددبى 
٪، وجداءت )أخدرى( فدي المرتبدة 45.8( فدي المرتبدة الثالثدة بدوزن نسدبى اإلنترندت ٪، وجاءت )راديدو  59.8

٪، وجددداءت )البددددث التلفزيددددوني الفضدددائي( فددددي المرتبددددة الخامسدددة بددددوزن نسددددبى 53.9الرابعدددة بددددوزن نسددددبى 
53.9.٪ 

 االستجابة

 العبارات 
 المتوست  دائما   أحيان ا نادر ا

اإلنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 النسبي

وسائل التواصل  

 االجتماعي

  2 25 80 2.729 0.487 91.0 
٪ 1.90 23.40 74.80 

المواقع اإللكترونية 

 الصحسية 

  43 43 21 1.794 0.749 59.8 
٪ 40.20 40.20 19.60 

 9.30 18.70 72.00 ٪ 45.8 0.652 1.374 10 20 77   راديو اإلنترنت 

 53.9 0.773 1.617 19 28 60   أخرى 
٪ 56.10 26.20 17.80 

 53.6 0.749 1.608 17 31 59   البث التلفزيوني الفضائي
٪ 55.10 29.00 15.90 

 107 جملة من سئلوا 
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                         :     اب                                       

 ( 9جدول )
 استجابات أفراد العينة حول أهم مجاالت الحمالت التي يتعرضون لها في الفترة األخيرة  

 

 

تشير بيانات الجدول السابق إلى استجابات أفراد العينة حول أهدم مجداالت الحمدالت التدي يتعرضدون 
٪، وجداءت )حمدالت 80.1لها في الفترة األخيرة، حيث جاءت )حمالت صحية( في المقدمدة بدوزن نسدبى 

اجتماعية( في المرتبة الثالثة بوزن نسبى ٪، وجاءت )حمالت 78.8أمنية( في المرتبة الثانية بوزن نسبى  
 ٪.72.9٪، وجاءت )حمالت تعليمية( في المرتبة الرابعة بوزن نسبى 78.5

  

 االستجابة           

 العبارات 

بدرجة 

 ضعيفة

بدرجة 

 متوسطة 
 المتوست  بدرجة كبيرة 

اإلنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 النسبي

 80.1 0.671 2.402 54 42 11   حمالت صحية
٪ 10.30 39.30 50.50 

 78.8 0.745 2.365 56 34 17   حمالت أمنية 
٪ 15.90 31.80 52.30 

 78.5 0.690 2.355 51 43 13   حمالت اجتماعية 
٪ 12.10 40.20 47.70 

 72.9 0.715 2.187 39 49 19   حمالت تعلىمية 
٪ 17.80 45.80 36.40 
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مةةةا حمةةةالت التسةةةويق ياسةةةتجابات أفةةةرا  العينةةةة حةةةول أبعةةةا  المسةةةئولية المجتمعيةةةة التةةةي تر ةةة  عل -5
 االجتماعي:

 (  10جدول )
 المسئولية المجتمعية التي تركز عليها حمالت التسويق االجتماعياستجابات أفراد العينة حول أبعاد 

 

ركدز أبعداد المسدئولية المجتمعيدة التدي تتشير بيانات الجدول السابق إلدى اسدتجابات أفدراد العيندة حدول 
 :حمالت التسويق االجتماعي عليها
٪، 62.6إلى حملة )كلنا مس ول(: حيث جاءت )المسئولية الشخصية( في المقدمة بنسبة    بالنسبة ▪

٪، وجدداءت )المسدئولية األخالقيدة( فددي 15نسدبة وجداءت )المسدئولية القانونيدة( فددي المرتبدة الثانيدة ب
٪، وجداءت 4.7٪، وجاءت )المسئولية الدينية( في المرتبدة الرابعدة بنسدبة 14المرتبة الثالثة بنسبة  

 ٪.3.7)المسئولية االقتصادية( في المرتبة الخامسة بنسبة 
٪، 66.4بنسدبة إلى حملة )نعود بحذر(: حيث جاءت )المسئولية الشخصية( فدي المقدمدة   بالنسبة ▪

٪، وجدداءت )المسدئولية القانونيدة( فددي 15وجداءت )المسدئولية األخالقيدة( فددي المرتبدة الثانيدة بنسدبة 

 االستجابة           

 االستراتيجيات 

المسئولية 

 الشخصية 

المسئولية 

 األخالقية 

المسئولية 

 الدينية

المسئولية 

 القانونية 

المسئولية 

 االقتصادية 
 الداللة  المعنوية 2كا

 0.001 0.000 127.159 4 16 5 15 67   كلنا مس ول
٪ 62.60 14.00 4.70 15.00 3.70 

 0.001 0.000 151.832 1 15 4 16 71   نعود بحذر
٪ 66.40 15.00 3.70 14.00 0.90 

 0.001 0.000 85.757 2 9 10 32 54   عاذرينكم 
٪ 50.50 29.90 9.30 8.40 1.90 

 0.001 0.000 112.206 14 10 7 11 65   متر ونص 
٪ 60.70 10.30 6.50 9.30 13.10 

 0.001 0.000 51.243   2 16 47 42   مكارم األخالق
٪ 39.30 43.90 15.00 1.90   

 0.001 0.000 89.028 1 26 13 10 57   أمن أفكار  
٪ 53.30 9.30 12.10 24.30 0.90 

 0.001 0.000 84.822 2 43 6 10 46   إنترنت آمن 
٪ 43.00 9.30 5.60 40.20 1.90 

 0.001 0.000 77.252 4 34 7 11 51   خطة الدفاع 
٪ 47.70 10.30 6.50 31.80 3.70 

التعلىم عن  

بعد وقاية 

 ومعرفة

  81 10 5 7 4 208.467 0.000 0.001 
٪ 75.70 9.30 4.70 6.50 3.70 

 0.001 0.000 113.523   1 13 20 73   يتربى بعزكم 
٪ 68.20 18.70 12.10 0.90   

 0.001 0.000 138.561 5 1 11 22 68   أجيالنا
٪ 63.60 20.60 10.30 0.90 4.70 

و ن بال 

 مخالم 

  50 9 4 40 4 89.869 0.000 0.001 
٪ 46.70 8.40 3.70 37.40 3.70 
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٪، وجداءت 3.7٪، وجاءت )المسئولية الدينية( في المرتبدة الرابعدة بنسدبة 14المرتبة الثالثة بنسبة  
 ٪.0.9)المسئولية االقتصادية( في المرتبة الخامسة بنسبة 

٪، 50.5لددى حملددة )عدداذرينكم(: حيددث جدداءت )المسددئولية الشخصددية( فددي المقدمددة بنسددبة إ بالنسدبة ▪
٪، وجداءت )المسدئولية الدينيدة( فدي 29.9وجاءت )المسئولية األخالقية( في المرتبة الثانيدة بنسدبة 

٪، وجاءت 8.4٪، وجاءت )المسئولية الدينية( في المرتبة الرابعة بنسبة 9.3المرتبة الثالثة بنسبة 
 ٪.1.9مسئولية االقتصادية( في المرتبة الخامسة بنسبة )ال

٪، 60.7إلى حملة )متر ونص(: حيث جاءت )المسئولية الشخصدية( فدي المقدمدة بنسدبة   بالنسبة ▪
٪، وجاءت )المسدئولية األخالقيدة( 13.1وجاءت )المسئولية االقتصادية( في المرتبة الثانية بنسبة 

اءت )المسدددئولية األخالقيددددة( فددددي المرتبددددة الرابعددددة بنسددددبة ٪، وجدددد10.3فدددي المرتبددددة الثالثددددة بنسددددبة 
 ٪.6.5٪، وجاءت )المسئولية الدينية( في المرتبة الخامسة بنسبة 9.3

إلدددى حملدددة )مكدددارم األخدددالق(: حيدددث جددداءت )المسدددئولية األخالقيدددة( فدددي المقدمدددة بنسدددبة  بالنسدددبة ▪
٪، وجدداءت )المسددئولية 39.3٪، وجدداءت )المسددئولية الشخصددية( فددي المرتبددة الثانيددة بنسددبة 43.9

٪، وجدداءت )المسددئولية القانونيددة( فددي المرتبددة الرابعددة بنسددبة 15الدينيددة( فددي المرتبددة الثالثددة بنسددبة 
1.9.٪ 

٪، 53.3إلى حملة )أمن أفكار (: حيث جاءت )المسئولية الشخصية( في المقدمة بنسبة   بالنسبة ▪
٪، وجدداءت )المسددئولية الدينيددة( فددي 24.3بة وجدداءت )المسددئولية القانونيددة( فددي المرتبددة الثانيددة بنسدد

٪، 9.3٪، وجدداءت )المسددئولية األخالقيددة( فددي المرتبددة الرابعددة بنسددبة 12.1المرتبددة الثالثددة بنسددبة 
 ٪.0.9وجاءت )المسئولية االقتصادية( في المرتبة الخامسة بنسبة 

٪، 43مدة بنسددبة إلدى حملددة )إنترندت آمددن(: حيدث جداءت )المسددئولية الشخصدية( فددي المقد  بالنسدبة ▪
٪، وجاءت )المسئولية األخالقية( في 40.2وجاءت )المسئولية القانونية( في المرتبة الثانية بنسبة  

٪، وجاءت 5.6٪، وجاءت )المسئولية الدينية( في المرتبة الرابعة بنسبة 9.3المرتبة الثالثة بنسبة 
 ٪.1.9)المسئولية االقتصادية( في المرتبة الخامسة بنسبة 

إلددددى حملددددة )خطددددة الدددددفاع(: حيددددث جدددداءت )المسددددئولية الشخصددددية( فددددي المقدمددددة بنسددددبة ة بالنسددددب ▪
٪، وجددداءت )المسدددئولية 31.8٪، وجددداءت )المسدددئولية القانونيدددة( فدددي المرتبدددة الثانيدددة بنسدددبة 47.7

٪، وجاءت )المسئولية الدينية( في المرتبة الرابعة بنسبة 10.3األخالقية( في المرتبة الثالثة بنسبة  
 ٪.3.7وجاءت )المسئولية االقتصادية( في المرتبة الخامسة بنسبة ٪، 6.5

عدددد وقايدددة ومعرفدددة(: حيدددث جددداءت )المسدددئولية الشخصدددية( فدددي م عدددن ب  يإلدددى حملدددة )التعلددد بالنسدددبة ▪
٪، وجداءت 9.3٪، وجاءت )المسدئولية األخالقيدة( فدي المرتبدة الثانيدة بنسدبة 75.7المقدمة بنسبة  

٪، وجددداءت )المسدددئولية الدينيدددة( فدددي المرتبدددة 6.5رتبدددة الثالثدددة بنسدددبة )المسدددئولية القانونيدددة( فدددي الم
 ٪.3.7٪، وجاءت )المسئولية االقتصادية( في المرتبة الخامسة بنسبة 4.7الرابعة بنسبة 
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إلددددى حملددددة )يتربددددى بعددددزكم(: حيددددث جدددداءت )المسددددئولية الشخصددددية( فددددي المقدمددددة بنسددددبة  بالنسددددبة ▪
٪، وجدداءت )المسددئولية 18.7فددي المرتبددة الثانيددة بنسددبة ٪، وجدداءت )المسددئولية األخالقيددة( 68.2

٪، وجاءت )المسئولية القانونية( فدي المرتبدة الرابعدة بنسدبة 12.1الدينية( في المرتبة الثالثة بنسبة  
0.9.٪ 

٪، 63.6إلدددى حملدددة )أجيالندددا(: حيدددث جدداءت )المسدددئولية الشخصدددية( فدددي المقدمدددة بنسدددبة  بالنسددبة ▪
٪، وجداءت )المسدئولية الدينيدة( فدي 20.6ة( في المرتبة الثانيدة بنسدبة وجاءت )المسئولية األخالقي

٪، 4.7٪، وجداءت )المسدئولية االقتصدادية( فدي المرتبدة الرابعدة بنسدبة 10.3المرتبة الثالثة بنسدبة 
 ٪.0.9وجاءت )المسئولية القانونية( في المرتبة الخامسة بنسبة 

)المسددئولية الشخصددية( فددي المقدمددة بنسددبة إلددى حملددة )و ددن بددال مخددالم(: حيددث جدداءت  بالنسددبة ▪
٪، وجددداءت )المسدددئولية 37.4٪، وجددداءت )المسدددئولية القانونيدددة( فدددي المرتبدددة الثانيدددة بنسدددبة 46.7

 ٪، وجداءت )المسددئولية الدينيدة، والمسد ولية االقتصددادية(8.4األخالقيدة( فدي المرتبدة الثالثددة بنسدبة 
 ٪.3.7في المرتبة الرابعة بنسبة 

وأبعدداد المسددئولية المجتمعيددة  وأسددفرت النتددائج عددن وجددود عالقددة بددين حمددالت التسددويق االجتمدداعي ▪
( دالة إحصائية عند 2كل حملة من وجهة نظر أفراد العينة، حيث جاءت قيم )كا  التي تركز عليها
  (.0.001مستوى داللة )



             www.epra.org.eg                           www.jprr.epra.org.eg              سط ومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الخاص / الحادي واألربعون العدد  123 ا

                 :       اب                                        د       
 (  11)جدول 

 استجابات أفراد العينة حول التأثيرات التي يمكن أن تحدثها حمالت التسويق االجتماعي

 

 االستجابة            
 العبارات 

 املتوسط  موافق حمايد  معارض  
اإلحنراف 
 املعياري 

الوزن 
 النسب 

رفية 
 املع

ريات
لتأث

ا
 

التوعية وااللتزام حنو الفرد  ختلق املسئولية اجملتمعية 
 واجملتمع 

 87.2 0.560 2.617 70 33 4 ك
٪ 3.70 30.80 65.40 

ساعدتين احلمالت على نشر األفكار اإلجيابية  
 والرتويج هلا 

 86.0 0.567 2.579 66 37 4 ك
٪ 3.70 34.60 61.70 

ساعدتين تلك احلمالت على التفكري يف تقدمي  
 احللول للمشكالت اجملتمعية 

 62 42 3 ك
2.551 0.553 85.0 ٪ 2.80 39.30 57.90 

انية 
جد

 الو
ريات

لتأث
ا

 

ساعدت هذه احلمالت على تعظم شعور االنتماء 
 والوالء بني أفراد اجملتمع 

 79 24 4 ك
2.701 0.536 90.0 ٪ 3.70 22.40 73.80 

ساعدت هذه احلمالت على خلق روح التعاون بني 
 أفراد اجملتمع 

 74 29 4 ك
2.654 0.551 88.5 ٪ 3.70 27.10 69.20 

منت لدي الرغبة يف تقدمي املساعدة والتعاون مع  
 اآلخرين 

 71 30 6 ك
2.608 0.595 86.9 ٪ 5.60 28.00 66.40 

سامهت يف االهتمام ابلقضااي االجتماعية لدى  
 اجملتمع 

 85.7 0.568 2.570 65 38 4 ك
٪ 3.70 35.50 60.70 

عززت محالت التسويق االجتماعي من قيم املسئولية  
 اجملتمعية لدى اجلمهور 

 85.4 0.586 2.561 65 37 5 ك
٪ 4.70 34.60 60.70 

زادت لدي الرغبة يف االهتمام حبل مشكالت  
 اجملتمع 

 85.0 0.633 2.551 67 32 8 ك
٪ 7.50 29.90 62.60 

 84.7 0.634 2.542 66 33 8 ك ساعدت على ترسيخ مبدأ العدالة 
٪ 7.50 30.80 61.70 

اعتمدت محالت التسويق االجتماعي على درجة 
 عالية من الوضوح والشفافية وتوفر املعلومات

 64 34 9 ك
2.514 0.650 83.8 ٪ 8.40 31.80 59.80 

وكية 
لسل

ت ا
أثريا

الت
 

 88.2 0.536 2.645 72 32 3 ك متيزت استجابة وتواصل األفراد ابلفعالىة
٪ 2.80 29.90 67.30 

شجعت احلمالت على تنمية املسئولية اجملتمعية  
 واملشاركة الفعالة بني أفراد اجملتمع يف اختاذ القرارت

 70 34 3 ك
2.626 0.541 87.5 ٪ 2.80 31.80 65.40 

 85.7 0.616 2.570 68 32 7 ك مكنتين من حتمل املسئولية جتاه اجملتمع 
٪ 6.50 29.90 63.60 

ساعدت على حتقيق املساواة واإلنصاف جلميع أفراد  
 اجملتمع 

 68 31 8 ك
2.561 0.632 85.4 ٪ 7.50 29.00 63.60 

مكنتين من االلتزام األخالقي والبعد عن األفعال  
 السيئة 

 84.1 0.635 2.523 64 35 8 ك
٪ 7.50 32.70 59.80 

 84.1 0.604 2.523 62 39 6 ك دفعتين متابعة تلك احلمالت ابلتقيد ابلواجب 
٪ 5.60 36.40 57.90 
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التةةماليرات التةةي  م ةةن أن تحةةدالما ت ةةير ظيانةةات الجةةدول السةةاظق إلةةى اسةةتجابات أفةةرا  العينةةة حةةول 
 ، ويم ن تناولما  التالى:حمالت التسويق اإلجتماعي

المجتمعيدة التوعيدة وااللتدزام نحدو الفدرد بالنسبة للتأثيرات المعرفيدة: حيدث جداءت )تخلدق المسدئولية  •
٪، وجددداءت )سددداعدتني الحمدددالت علدددى نشدددر األفكدددار 87.2والمجتمدددع( فدددي المقدمدددة بدددوزن نسدددبى 

٪، وجدداءت )سدداعدتني تلددك الحمددالت 86اإليجابيددة والتددرويج لهددا( فددي المرتبددة الثانيددة بددوزن نسددبى 
 ٪.85بة الثالثة بوزن نسبى على التفكير في تقديم الحلول للمشكالت المجتمعية( في المرت

بالنسدددبة للتدددأثيرات الوجدانيدددة: حيدددث جددداءت )سددداعدت هدددذه الحمدددالت علدددى تعظدددم شدددعور االنتمددداء  •
٪، وجداءت )سداعدت هدذه الحمدالت علدى 90والوالء بين أفراد المجتمدع( فدي المقدمدة بدوزن نسدبى  

٪، وجاءت )نمت لدي 88.5خلق روح التعاون بين أفراد المجتمع( في المرتبة الثانية بوزن نسبى 
٪، وجداءت 86.9الرغبة في تقديم المساعدة والتعاون مع اآلخرين( في المرتبة الثالثة بوزن نسبى 

)سددداهمت فددددي االهتمددددام بالقضددددايا االجتماعيددددة لدددددى المجتمدددع( فددددي المرتبددددة الرابعددددة بددددوزن نسددددبى 
لدددددى  ٪، وجدددداءت )عددددززت حمددددالت التسددددويق االجتمدددداعي مددددن قدددديم المسددددئولية المجتمعيددددة85.7

 ٪.85.4الجمهور( في المرتبة الخامسة بوزن نسبى 
بالنسبة للتأثيرات السلوكية: حيدث جداءت )تميدزت اسدتجابة وتواصدل األفدراد بالفعاليدة( فدي المقدمدة  •

٪، وجددداءت )شدددجعت الحمدددالت علدددى تنميدددة المسدددئولية المجتمعيدددة والمشددداركة 88.2بدددوزن نسدددبى 
٪، وجدداءت 87.5الفعالددة بددين أفددراد المجتمددع فددي اتخدداذ القددرارت( فددي المرتبددة الثانيددة بددوزن نسددبى 

٪، وجدداءت 85.7تنددي مددن تحمددل المسددئولية تجدداه المجتمددع( فددي المرتبددة الثالثددة بددوزن نسددبى )مكن
)سداعدت علدى تحقيدق المسدداواة واإلنصداف لجميدع أفددراد المجتمدع( فدي المرتبددة الرابعدة بدوزن نسددبى 

٪، وجاءت )مكنتني من االلتزام األخالقي والبعد عن األفعال السيئة،  ودفعتني متابعة تلك 85.4
 ٪.84.1ت بالتقيد بالواجب( في المرتبة الخامسة بوزن نسبى الحمال
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      اب                            ت                    د                         : - 
 (  12جدول )

 استجابات أفراد العينة حول أهم االستراتيجيات اإلقناعية المستخدمة في حمالت التسويق اإلجتماعي

ت ةةير ظيانةةات الجةةدول السةةاظق إلةةى اسةةتجابات أفةةرا  العينةةة حةةول أاةةم االسةةتراتيجيات اإلقناةيةةة 
 المستلدمة في حمالت التسويق اإلجتماعي:

بنسبة  بالنسبة   • المقدمة  في  )الشعارات(  جاءت  حيث  مس ول(:  )كلنا  ٪،  32.7إلى حملة 
٪، وجاءت )االحتياجات 23.4وجاءت )الدافع اإليجابي والسلبي( في المرتبة الثانية بنسبة  

بنسبة   الثالثة  المرتبة  في  في  18.7االجتماعية(  السالمة(  احتياجات  )تلبية  وجاءت   ،٪
 ٪. 10.3٪، وجاءت )العا فة( في المرتبة الخامسة بنسبة  15المرتبة الرابعة بنسبة  

 االستجابة           

 االستراتيجيات 
 العا فة الشعارات

تلبية 

احتياجات 

 السالمة 

االحتياجات  

 االجتماعية 

الدافع  

اإليجابي 

 والسلبي 

 الداللة  المعنوية  2كا

 0.01 0.003 15.757 25 20 16 11 35   كلنا مس ول
٪ 32.70 10.30 15.00 18.70 23.40 

 0.01 0.006 14.449 23 10 33 16 25   نعود بحذر
٪ 23.40 15.00 30.80 9.30 21.50 

 ير  0.099 7.813 14 19 18 26 30   عاذرينكم

 دالة 
٪ 28.00 24.30 16.80 17.80 13.10 

 ير  0.296 4.916 17 21 25 16 28   متر ونص 

 دالة 
٪ 26.20 15.00 23.40 19.60 15.90 

 0.05 0.011 13.140 16 15 15 32 29   عيونك تكفى
٪ 27.10 29.90 14.00 14.00 15.00 

 ير  0.068 8.748 20 25 10 26 26   مكارم األخالق 

 دالة 
٪ 24.30 24.30 9.30 23.40 18.70 

 0.001 0.001 18.654 23 20 20 8 36   أمن أفكار  
٪ 33.60 7.50 18.70 18.70 21.50 

 0.001 0.000 23.981 23 17 20 8 39   إنترنت آمن 
٪ 36.40 7.50 18.70 15.90 21.50 

 0.001 0.000 26.598 21 14 17 13 42   خطة الدفاع
٪ 39.30 12.10 15.90 13.10 19.60 

التعلىم عن بعد  

 وقاية ومعرفة

  33 9 22 20 23 13.701 0.008 0.01 
٪ 30.80 8.40 20.60 18.70 21.50 

 0.01 0.002 16.598 16 14 14 29 34   يتربى بعزكم 
٪ 31.8 27.1 13.1 13.1 15 

 0.001 0.001 18.187 17 24 7 26 33   أجيالنا
٪ 30.8 24.3 6.5 22.4 15.9 

و ن بال 

 مخالم

  30 10 19 21 27 11.271 0.024 0.05 
٪ 28 9.3 17.8 19.6 25.2 
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حملة )نعود بحذر(: حيث جاءت )تلبية احتياجات السالمة( في المقدمة بنسبة    إلى بالنسبة   •
بنسبة  30.80 الثانية  المرتبة  في  )الشعارات(  وجاءت  )الدافع  ٪23.40،  وجاءت   ،٪
بنسبة    اإليجابي  الثالثة  المرتبة  في  المرتبة  21.50والسلبي(  في  )العا فة(  وجاءت   ،٪

بنسبة   )االحتيا15.00الرابعة  وجاءت  بنسبة  ٪،  الخامسة  المرتبة  في  االجتماعية(  جات 
9.30 .٪ 

بنسبة    بالنسبة • المقدمة  في  )الشعارات(  جاءت  حيث  )عاذرينكم(:  حملة  ٪، 28.00إلى 
٪، وجاءت )االحتياجات االجتماعية( 24.30وجاءت )العا فة( في المرتبة الثانية بنسبة  

السالمة( في المرتبة الرابعة    ٪، وجاءت )تلبية احتياجات 17.80في المرتبة الثالثة بنسبة  
 ٪. 13.10٪، وجاءت )الدافع اإليجابي والسلبي( في المرتبة الخامسة بنسبة 16.80بنسبة 

بنسبة  بالنسبة   • المقدمة  )الشعارات( في  ٪،  26.20إلى حملة )متر ونص(: حيث جاءت 
بنسبة   الثانية  المرتبة  في  السالمة(  احتياجات  )تلبية  وجاءت 23.40وجاءت   ،٪

بنسبة  )اال الثالثة  المرتبة  في  االجتماعية(  اإليجابي  19.60حتياجات  )الدافع  وجاءت   ،٪
بنسبة   الرابعة  المرتبة  في  الخامسة  15.90والسلبي(  المرتبة  في  )العا فة(  وجاءت   ،٪

 ٪. 15بنسبة 
بنسبة  تكفيإلى حملة )عيونك  بالنسبة   • ٪،  29.90(: حيث جاءت )العا فة( في المقدمة 

٪، وجاءت )الدافع اإليجابي والسلبي(  27.10في المرتبة الثانية بنسبة    وجاءت )الشعارات(
بنسبة   الثالثة  المرتبة  واالحتياجات  15.00في  السالمة،  احتياجات  )تلبية  وجاءت   ،٪

 ٪. 14االجتماعية( في المرتبة الرابعة بنسبة  
حملة )مكارم األخالق(: حيث جاءت )الشعارات، والعا فة( في المقدمة بنسبة    إلى   بالنسبة •

٪، وجاءت 23.40٪، وجاءت )االحتياجات االجتماعية( في المرتبة الثانية بنسبة  24.30
بنسبة   الثالثة  المرتبة  في  والسلبي(  اإليجابي  احتياجات 18.70)الدافع  )تلبية  وجاءت   ،٪

 ٪. 9.30بنسبة السالمة( في المرتبة الرابعة  
٪،  33.60إلى حملة )أمن أفكار (: حيث جاءت )الشعارات( في المقدمة بنسبة    بالنسبة •

بنسبة   الثانية  المرتبة  في  والسلبي(  اإليجابي  )الدافع  )تلبية  21.50وجاءت  وجاءت   ،٪
٪، وجاءت 18.70االحتياجات االجتماعية( في المرتبة الثالثة بنسبة  احتياجات السالمة، و 

 ٪. 7.50فة( في المرتبة الرابعة بنسبة )العا 
٪،  36.40إلى حملة )إنترنت آمن(: حيث جاءت )الشعارات( في المقدمة بنسبة    بالنسبة •

بنسبة   الثانية  المرتبة  في  والسلبي(  اإليجابي  )الدافع  )تلبية  21.50وجاءت  وجاءت   ،٪
جات االجتماعية( ٪، وجاءت )االحتيا18.70احتياجات السالمة( في المرتبة الثالثة بنسبة  

 ٪. 7.50٪، وجاءت )العا فة(في المرتبة الخامسة بنسبة  15.90في المرتبة الرابعة بنسبة  
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٪،  39.30إلى حملة )خطة الدفاع(: حيث جاءت )الشعارات( في المقدمة بنسبة  بالنسبة   •
بنسبة   الثانية  المرتبة  في  والسلبي(  اإليجابي  )الدافع  )تلبية  19.60وجاءت  وجاءت   ،٪

٪، وجاءت )االحتياجات االجتماعية( 15.90جات السالمة( في المرتبة الثالثة بنسبة  احتيا
بنسبة   الرابعة  المرتبة  بنسبة  13.10في  الخامسة  المرتبة  في  )العا فة(  وجاءت   ،٪

12.10 .٪ 
المقدمة بالنسبة   • بعد وقاية ومعرفة(: حيث جاءت )الشعارات( في  إلى حملة )التعليم عن 

٪، 21.50ت )الدافع اإليجابي والسلبي( في المرتبة الثانية بنسبة  ٪، وجاء30.80بنسبة  
بنسبة   الثالثة  المرتبة  في  السالمة(  احتياجات  )تلبية  وجاءت 20.60وجاءت   ،٪

بنسبة   الرابعة  المرتبة  في  االجتماعية(  في 18.70)االحتياجات  )العا فة(  وجاءت   ،٪
 ٪. 8.40المرتبة الخامسة بنسبة 

)يبالنسبة   • بنسبة  إلى حملة  المقدمة  )الشعارات( في  بعزكم(: حيث جاءت  ٪، 31.8تربى 
بنسبة   الثانية  المرتبة  في  )العا فة(  والسلبي(  27.1وجاءت  اإليجابي  )الدافع  وجاءت   ،٪

بنسبة   الثالثة  المرتبة  واالحتياجات 15في  السالمة،  احتياجات  )تلبية  وجاءت   ،٪
 ٪. 13.1االجتماعية( في المرتبة الرابعة بنسبة  

٪، وجاءت 30.8إلى حملة )أجيالنا(: حيث جاءت )الشعارات( في المقدمة بنسبة  لنسبة  با •
٪، وجاءت )االحتياجات االجتماعية( في المرتبة  24.3)العا فة( في المرتبة الثانية بنسبة  

بنسبة   بنسبة  22.4الثالثة  الرابعة  المرتبة  في  والسلبي(  اإليجابي  )الدافع  وجاءت   ،٪
 ٪. 6.5ة احتياجات السالمة( في المرتبة الخامسة بنسبة  ٪، وجاءت )تلبي15.9

٪،  28إلى حملة )و ن بال مخالم(: حيث جاءت )الشعارات( في المقدمة بنسبة  بالنسبة   •
٪، وجاءت )االحتياجات 25.2وجاءت )الدافع اإليجابي والسلبي( في المرتبة الثانية بنسبة  

بنسبة   الثالثة  المرتبة  في  وج19.6االجتماعية(  في ٪،  السالمة(  احتياجات  )تلبية  اءت 
 ٪.9.3٪، وجاءت )العا فة( في المرتبة الخامسة بنسبة  17.8المرتبة الرابعة بنسبة  

االجتماعي • التسويق  حمالت  بين  عالقة  وجود  عن  النتائج  االستراتيجيات  و   وأسفرت  أهم 
المستخدمة في قيم )  اإلقناعية  العينة، حيث جاءت  أفراد  ( 2كاكل حملة من وجهة نظر 

دالة إحصائية عند مستويات الداللة المختلفة، فيما عدا حمالت )عاذرينكم، ومتر ونص، 
  (.0.05(  ير دالة إحصائي ا عند مستوى داللة )2ومكارم األخالق(. حيث كانت قيم )كا
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  ( فروض الدراسة:
العينةةة لحمةةالت الفةةرض األول: توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة ذات  اللةةة اح ةةائية ظةةين معةةدل تعةةرض أفةةرا  

 التسويق االجتماعي ويين عنا ر المسئولية المجتمعية 
 ( 13جدول )

 معامل ارتباط بيرسون لقياس اإلرتباط بين معدل تعرض أفراد العينة لحمالت التسويق االجتماعي وبين عناصر
 المسئولية المجتمعية  

 

    

السابق       الجدول  أفراد  وجود عالقة  إلى:  يتضح من  بين معدل تعر   ارتبا ية ذات داللة إحصائية 
حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون     العينة لحمالت التسويق االجتماعي وبين عناصر المسئولية المجتمعية،

 (.0.05(، وهي قيمة دالة إحصائي ا عند مستوي داللة )0.203)
توجةد فةروق ذات  اللةة إح ةائية ظةين متوسة ات اسةتجابات أفةرا  العينةة علةى م يةاا :  الفرض الثةانى

لىمةةي  عنا ةةر المسةةئولية المجتمعيةةة بةةاختالت المت يةةرات الد موجرافيةةة )النةةوع  العمةةر  المسةةتو  التع
 المستو  الوظيفى( 

 للنوع: تبع االفروق   أ
 (  14جدول )

 ( لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة على مقياس عناصر المسئولية المجتمعيةT.testنتائج اختبار ) 
 للنوع   تبعًا 

 

  

الجدول السابق إلى: عددم وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطات   تشير نتائج اختبار "ت" فى  
للنوع )الذكور/ اإلناث(، حيث بلغت  تبع ااستجابات أفراد العينة على مقياس عناصر المسئولية المجتمعية 

 .0.05قيمة  ير دالة إحصائي ا عند مستوى داللة  وهي( 0.928قيمة "ت" )
 
 
 
 
 
 

 المتغيرات 
 عناصر المسئولية المجتمعية 

 الداللة  معامل االرتباط 

معدل تعر  أفراد العينة لحمالت التسويق 

 االجتماعي

0.203 * 0.05 

 الداللة  قيمة )ت(  ع  م العدد  العينة 
 غري دالة  0.928 7.87412 22.5970 67 الذكور 
 7.39538 24.0250 40 اإلانث 
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 للعمر والمستو  التعليمي والوظيفة: تبع االفروق    
 (  16جدول ) 

 نتائج اختبار تحليل التباين األحادى لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة على مقياس عناصر المسئولية المجتمعية 
 للعمر والمستوى التعلىمي والوظيفة  تبعًا 

 

مجموعات  مصدر التباين المقياس
 المربعات 

درجة  
 الحرية 

متوست  
 المربعات 

 الداللة  قيمة ف

 العمر
 0.590 2 1.179 بين المجموعات

 60.336 104 6274.989 داخل المجموعات   ير دالة  0.010

   106 6276.168 المجموع

المستوى  

 التعليمى 

 119.449 3 358.346 بين المجموعات
 57.455 103 5917.822 داخل المجموعات   ير دالة  2.079

   106 6276.168 المجموع
المستوى  

 الوظيفى

 91.062 3 273.186 بين المجموعات
 58.281 103 6002.982 داخل المجموعات   ير دالة  1.562

   106 6276.168 المجموع
ت ةةير ظيانةةات الجةةدول السةةاظق إلةةى الفةةروق ظةةين متوسةة ات اسةةتجابات أفةةرا  العينةةة علةةى م يةةاا 

اعنا ةةر المسةةئولية المجتمعيةةة  مةةى والمسةةتو  الةةوظيفى ويم ةةن توضةةيحا يللعمةةر والمسةةتو  التعل تبعةة 
 كالتالى:
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة على مقياس عناصدر  •

االمسئولية المجتمعية   سدنة  36سدنة، و مدن  35إلدى  31سنة، ومن  30إلى   26للعمر )من    تبع 
(، وهددذه القيمددة  يددر دالددة إحصددائي ا عنددد مسددتوى داللددة   0.010فددأكثر(، حيددث بلغددت قيمددة ف )

0.05. 
جود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة على مقياس عناصدر عدم و  •

االمسددددئولية المجتمعيددددة  مددددى )أقددددل مددددن متوسددددت، ومتوسددددت، وجددددامعى، وفددددوق يللمسددددتوى التعل تبعدددد 
ا عندد مسدتوى داللدة   (، وهذه القيمة  ير دالة إحصائي  2.079الجامعى(، حيث بلغت قيمة ف )

0.05. 
وق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة على مقياس عناصدر عدم وجود فر  •

االمسئولية المجتمعية   للمستوى الوظيفى ) الب/ة، وموظم/ة، وأعمال حرة، وال أعمل(، حيث   تبع 
 .0.05( وهذه القيمة  ير دالة إحصائي ا عند مستوى داللة   1.562بلغت قيمة ف )
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 خاتمة الدراسة:
سعى البحث الحالى إلى رصد " دور حمالت التسويق االجتماعي في وسدائل اإلعدالم اإللكترونيدة فدي     

وقددد  بقددت الدراسددة علددى عينددة مددن الجمهددور  ،بندداء مفهددوم المسددئولية المجتمعيددة لدددى الجمهددور السددعودي
وقددد  ،ع البيانددات السددعودي بالمملكددة العربيددة السددعودية بأسددلو  العينددة المتاحددة وتددم اسددخدام االسددتبيان لجمدد

 وتوصلت إلى مجموعة من النتائج يمكن حصر أهمها فيما يلي: ا رحت الباحثة تساؤالت وفروض  
 :: نتائج التساؤالتأوال  

٪ مددددن إجمددددالي 81.3أن نسددددبة مددددن يتددددابع مواقددددع التواصددددل االجتمدددداعي )بصددددفة دائمددددة( بلغددددت  •
٪. وبلغدددددت نسدددددبة مدددددن 87.5٪، واإلنددددداث 77.6مفدددددردات عيندددددة الدراسدددددة؛ موزعدددددة بدددددين الدددددذكور 

ايتعددددددددر  لهددددددددا  ٪. وبلغددددددددت 12.5٪، واإلندددددددداث 17.9٪؛ موزعددددددددة بددددددددين الددددددددذكور 15.9 أحياندددددددد 
 ٪.0٪، واإلناث 4.5بين الذكور ٪؛ موزعة 2.8 نادر انسبة من يتعر  لها 

٪ مدددددن 55.1سددددداعات فدددددأكثر( بلغدددددت  4نسدددددبة مدددددن يتدددددابع مواقدددددع التواصدددددل االجتمددددداعي )مدددددن  •
٪. وبلغددددددت 52.5٪، واإلندددددداث 56.7إجمددددددالي مفددددددردات عينددددددة الدراسددددددة؛ موزعددددددة بددددددين الددددددذكور 

٪، 35.8٪؛ موزعدددددددددة بدددددددددين الدددددددددذكور 39.3سددددددددداعات(  4إلدددددددددى  2نسدددددددددبة مدددددددددن يتابعهدددددددددا )مدددددددددن 
٪؛ موزعددددددة بددددددين الددددددذكور 5.6ت نسددددددبة مددددددن يتابعهددددددا )أقددددددل مددددددن سدددددداعة( ٪. وبلغدددددد45واإلندددددداث 

 ٪.2.5٪، واإلناث 7.5
اسدددددتجابات أفددددددراد العيندددددة حددددددول دوافدددددع التعددددددر  لمواقدددددع التواصددددددل االجتمددددداعي، حيددددددث جدددددداءت  •

)تسدددددداعدني فددددددي معرفددددددة أهددددددم الموضددددددوعات واألحددددددداث واألخبددددددار( فددددددي المقدمددددددة بددددددوزن نسددددددبى 
عرفدددددة والمعلومدددددات( فدددددي المرتبدددددة الثانيدددددة بدددددوزن ٪، وجددددداءت )تسددددداعدني فدددددي اكتسدددددا  الم96.6
٪، وجددددددداءت )للمشددددددداركة وتبدددددددادل اآلراء وللتسدددددددلية والترفيددددددده( فدددددددي المرتبدددددددة الثالثدددددددة 94.7نسدددددددبى 

٪، وجدددددداءت )تسدددددداعدني فددددددي تكددددددوين وجهددددددة نظددددددر حددددددول المواضدددددديع( فددددددي 88.8بددددددوزن نسددددددبى 
ة الخامسدددددة ٪، وجدددداءت )لتمضددددية وقددددت الفددددراغ( فددددي المرتبدددد87.9المرتبددددة الرابعددددة بددددوزن نسددددبى 

 ٪.87.5بوزن نسبى 
نسددددددبة مددددددن يهددددددتم بمتابعددددددة حمددددددالت التسددددددويق االجتمدددددداعي عبددددددر مواقددددددع التواصددددددل االجتمدددددداعي  •

٪ مددددددن إجمددددددالي مفددددددردات عينددددددة الدراسددددددة؛ موزعددددددة بددددددين الددددددذكور 50.5)إلددددددى حددددددد مددددددا( بلغددددددت 
٪؛ موزعددددددة بددددددين الددددددذكور 26.1٪. وبلغددددددت نسددددددبة مددددددن ال يهددددددتم بهددددددا 57.5٪، واإلندددددداث 46.3
٪؛ موزعددددددة 23.4٪. وبلغددددددت نسددددددبة مددددددن يهددددددتم بهددددددا )بدرجددددددة كبيددددددرة( 17.5ث ٪، واإلنددددددا31.3

 ٪.25٪، واإلناث 22.4بين الذكور 
اسدددددددتجابات أفدددددددراد العيندددددددة حدددددددول أهدددددددم وسدددددددائل اإلعدددددددالم اإللكترونيدددددددة التدددددددي يفضدددددددلون متابعدددددددة  •

حمددددددالت التسددددددويق االجتمدددددداعي مددددددن خاللهددددددا، حيددددددث جدددددداءت )وسددددددائل التواصددددددل االجتمدددددداعي( 
٪، وجددددددداءت )المواقدددددددع اإللكترونيدددددددة الصدددددددحسية( فدددددددي المرتبدددددددة 91فدددددددي المقدمدددددددة بدددددددوزن نسدددددددبى 
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٪، وجدددددداءت )راديددددددو اإلنترنددددددت( فددددددي المرتبددددددة الثالثددددددة بددددددوزن نسددددددبى 59.8الثانيددددددة بددددددوزن نسددددددبى 
٪، وجدددددددداءت )البددددددددث 53.9٪، وجدددددددداءت )أخددددددددرى( فددددددددي المرتبددددددددة الرابعددددددددة بددددددددوزن نسددددددددبى 45.8

 ٪.53.9التلفزيوني الفضائي( في المرتبة الخامسة بوزن نسبى 
جابات أفدددددددراد العيندددددددة حدددددددول أهدددددددم مجددددددداالت الحمدددددددالت التدددددددي يتعرضدددددددون لهدددددددا فدددددددي الفتدددددددرة اسدددددددت •

٪، وجددددددداءت 80.1األخيدددددددرة، حيدددددددث جددددددداءت )حمدددددددالت صدددددددحية( فدددددددي المقدمدددددددة بدددددددوزن نسدددددددبى 
٪، وجدددددداءت )حمددددددالت اجتماعيددددددة( 78.8)حمددددددالت أمنيددددددة( فددددددي المرتبددددددة الثانيددددددة بددددددوزن نسددددددبى 

تعليميدددددة( فدددددي المرتبدددددة الرابعدددددة ٪، وجددددداءت )حمدددددالت 78.5فدددددي المرتبدددددة الثالثدددددة بدددددوزن نسدددددبى 
 ٪.72.9بوزن نسبى 

اسةةةتجابات أفةةةرا  العينةةةة حةةةول أبعةةةا  المسةةةئولية المجتمعيةةةة التةةةي تر ةةة  عليمةةةا حمةةةالت التسةةةويق     
 االجتماعي:

بالنسددددبة إلددددى حملددددة )كلنددددا مسدددد ول(: حيددددث جدددداءت )المسددددئولية الشخصددددية( فددددي المقدمددددة بنسددددبة  •
٪، وجدددددددددداءت 15المرتبددددددددددة الثانيددددددددددة بنسددددددددددبة  ٪، وجدددددددددداءت )المسددددددددددئولية القانونيددددددددددة( فددددددددددي62.6

٪، وجدددددداءت )المسددددددئولية الدينيددددددة( فددددددي 14)المسددددددئولية األخالقيددددددة( فددددددي المرتبددددددة الثالثددددددة بنسددددددبة 
٪، وجدددددددداءت )المسددددددددئولية االقتصددددددددادية( فددددددددي المرتبددددددددة الخامسددددددددة 4.7المرتبددددددددة الرابعددددددددة بنسددددددددبة 

 ٪.3.7بنسبة 
)المسددددئولية الشخصددددية( فددددي المقدمددددة بنسددددبة بالنسددددبة إلددددى حملددددة )نعددددود بحددددذر(: حيددددث جدددداءت  •

٪، وجدددددددددداءت 15٪، وجدددددددددداءت )المسددددددددددئولية األخالقيددددددددددة( فددددددددددي المرتبددددددددددة الثانيددددددددددة بنسددددددددددبة 66.4
٪، وجدددددداءت )المسددددددئولية الدينيددددددة( فددددددي 14)المسددددددئولية القانونيددددددة( فددددددي المرتبددددددة الثالثددددددة بنسددددددبة 

الخامسددددددددة  ٪، وجدددددددداءت )المسددددددددئولية االقتصددددددددادية( فددددددددي المرتبددددددددة3.7المرتبددددددددة الرابعددددددددة بنسددددددددبة 
 ٪.0.9بنسبة 

بالنسددددددبة إلددددددى حملددددددة )عدددددداذرينكم( حيددددددث جدددددداءت )المسددددددئولية الشخصددددددية( فددددددي المقدمددددددة بنسددددددبة  •
٪، وجدددددددداءت 29.9٪، وجدددددددداءت )المسددددددددئولية األخالقيددددددددة( فددددددددي المرتبددددددددة الثانيددددددددة بنسددددددددبة 50.5

٪، وجددددددداءت )المسدددددددئولية الدينيدددددددة( فدددددددي 9.3)المسدددددددئولية الدينيدددددددة( فدددددددي المرتبدددددددة الثالثدددددددة بنسدددددددبة 
٪، وجدددددددداءت )المسددددددددئولية االقتصددددددددادية( فددددددددي المرتبددددددددة الخامسددددددددة 8.4الرابعددددددددة بنسددددددددبة المرتبددددددددة 
 ٪.1.9بنسبة 

بالنسددددبة إلددددى حملددددة )متددددر ونددددص(: حيددددث جدددداءت )المسددددئولية الشخصددددية( فددددي المقدمددددة بنسددددبة  •
٪، وجددددددداءت 13.1٪، وجددددددداءت )المسدددددددئولية االقتصدددددددادية( فدددددددي المرتبدددددددة الثانيدددددددة بنسدددددددبة 60.7

٪، وجدددددداءت )المسدددددئولية األخالقيددددددة( 10.3رتبدددددة الثالثددددددة بنسدددددبة )المسدددددئولية األخالقيدددددة( فددددددي الم
٪، وجدددداءت )المسددددئولية الدينيددددة( فددددي المرتبددددة الخامسددددة بنسددددبة 9.3فددددي المرتبددددة الرابعددددة بنسددددبة 

6.5.٪ 

http://www.epra.org.eg/
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بالنسدددددبة  إلدددددى حملدددددة )مكدددددارم األخدددددالق(: حيدددددث جددددداءت )المسدددددئولية األخالقيدددددة( فدددددي المقدمدددددة  •
٪، 39.3( فدددددددددي المرتبدددددددددة الثانيدددددددددة بنسدددددددددبة ٪، وجددددددددداءت )المسدددددددددئولية الشخصدددددددددية43.9بنسدددددددددبة 

٪، وجدددددددددداءت )المسددددددددددئولية 15وجدددددددددداءت )المسددددددددددئولية الدينيددددددددددة( فددددددددددي المرتبددددددددددة الثالثددددددددددة بنسددددددددددبة 
 ٪.1.9القانونية( في المرتبة الرابعة بنسبة 

بالنسددددددبة  إلددددددى حملددددددة )أمددددددن أفكددددددار (: حيددددددث جدددددداءت )المسددددددئولية الشخصددددددية( فددددددي المقدمددددددة  •
٪، 24.3ونيددددددددددة( فددددددددددي المرتبددددددددددة الثانيددددددددددة بنسددددددددددبة ٪، وجدددددددددداءت )المسددددددددددئولية القان53.3بنسددددددددددبة 

٪، وجدددددددداءت )المسددددددددئولية 12.1وجدددددددداءت )المسددددددددئولية الدينيددددددددة( فددددددددي المرتبددددددددة الثالثددددددددة بنسددددددددبة 
٪، وجددددداءت )المسدددددئولية االقتصدددددادية( فدددددي المرتبدددددة 9.3األخالقيدددددة( فدددددي المرتبدددددة الرابعدددددة بنسدددددبة 

 ٪.0.9الخامسة بنسبة 
حملددددة )إنترنددددت آمددددن(: حيددددث جدددداءت )المسددددئولية الشخصددددية( فددددي المقدمددددة بنسددددبة  إلددددى بالنسددددبة •

٪، وجدددددددددداءت 40.2٪، وجدددددددددداءت )المسددددددددددئولية القانونيددددددددددة( فددددددددددي المرتبددددددددددة الثانيددددددددددة بنسددددددددددبة 43
٪، وجددددداءت )المسدددددئولية الدينيدددددة( فدددددي 9.3)المسدددددئولية األخالقيدددددة( فدددددي المرتبدددددة الثالثدددددة بنسدددددبة 

مسددددددددئولية االقتصددددددددادية( فددددددددي المرتبددددددددة الخامسددددددددة ٪، وجدددددددداءت )ال5.6المرتبددددددددة الرابعددددددددة بنسددددددددبة 
 ٪.1.9بنسبة 

إلدددددددى حملدددددددة )خطدددددددة الددددددددفاع(: حيدددددددث جددددددداءت )المسدددددددئولية الشخصدددددددية( فدددددددي المقدمدددددددة  بالنسدددددددبة •
٪، 31.8٪، وجدددددددددداءت )المسددددددددددئولية القانونيددددددددددة( فددددددددددي المرتبددددددددددة الثانيددددددددددة بنسددددددددددبة 47.7بنسددددددددددبة 

وجددددددداءت )المسدددددددئولية ٪، 10.3وجددددددداءت )المسدددددددئولية األخالقيدددددددة( فدددددددي المرتبدددددددة الثالثدددددددة بنسدددددددبة 
٪، وجدددددداءت )المسددددددئولية االقتصددددددادية( فددددددي المرتبددددددة 6.5الدينيددددددة( فددددددي المرتبددددددة الرابعددددددة بنسددددددبة 

 ٪.3.7الخامسة بنسبة 
إلددددى حملددددة )التعلدددديم عددددن بعددددد وقايددددة ومعرفددددة(: حيددددث جدددداءت )المسددددئولية الشخصدددددية(  بالنسددددبة •

ة الثانيدددددددة بنسدددددددبة ٪، وجددددددداءت )المسدددددددئولية األخالقيدددددددة( فدددددددي المرتبددددددد75.7فددددددي المقدمدددددددة بنسدددددددبة 
٪، وجددددددددددداءت 6.5٪، وجددددددددددداءت )المسدددددددددددئولية القانونيدددددددددددة( فدددددددددددي المرتبدددددددددددة الثالثدددددددددددة بنسدددددددددددبة 9.3

٪، وجددددددداءت )المسدددددددئولية االقتصدددددددادية( 4.7)المسدددددددئولية الدينيدددددددة( فدددددددي المرتبدددددددة الرابعدددددددة بنسدددددددبة 
 ٪.3.7في المرتبة الخامسة بنسبة 

ية( فدددددددي المقدمدددددددة إلدددددددى حملدددددددة )يتربدددددددى بعدددددددزكم(: حيدددددددث جددددددداءت )المسدددددددئولية الشخصددددددد بالنسدددددددبة •
٪، 18.7٪، وجددددددددداءت )المسدددددددددئولية األخالقيدددددددددة( فدددددددددي المرتبدددددددددة الثانيدددددددددة بنسدددددددددبة 68.2بنسدددددددددبة 

٪، وجدددددددداءت )المسددددددددئولية 12.1وجدددددددداءت )المسددددددددئولية الدينيددددددددة( فددددددددي المرتبددددددددة الثالثددددددددة بنسددددددددبة 
 ٪.0.9القانونية( في المرتبة الرابعة بنسبة 

شخصددددددية( فددددددي المقدمددددددة بنسددددددبة إلددددددى حملددددددة )أجيالنددددددا(: حيددددددث جدددددداءت )المسددددددئولية ال بالنسددددددبة •
٪، وجدددددددداءت 20.6٪، وجدددددددداءت )المسددددددددئولية األخالقيددددددددة( فددددددددي المرتبددددددددة الثانيددددددددة بنسددددددددبة 63.6



             www.epra.org.eg                           www.jprr.epra.org.eg              سط ومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الخاص / الحادي واألربعون العدد  133 ا

٪، وجدددددداءت )المسددددددئولية االقتصددددددادية( 10.3)المسددددددئولية الدينيددددددة( فددددددي المرتبددددددة الثالثددددددة بنسددددددبة 
٪، وجددددددداءت )المسدددددددئولية القانونيدددددددة( فدددددددي المرتبدددددددة الخامسدددددددة 4.7فدددددددي المرتبدددددددة الرابعدددددددة بنسدددددددبة 

 ٪.0.9بنسبة 
إلددددى حملددددة )و ددددن بددددال مخددددالم(: حيددددث جدددداءت )المسددددئولية الشخصددددية( فددددي المقدمددددة  بالنسددددبة •

٪، 37.4٪، وجدددددددددداءت )المسددددددددددئولية القانونيددددددددددة( فددددددددددي المرتبددددددددددة الثانيددددددددددة بنسددددددددددبة 46.7بنسددددددددددبة 
٪، وجدددددددداءت )المسددددددددئولية 8.4وجدددددددداءت )المسددددددددئولية األخالقيددددددددة( فددددددددي المرتبددددددددة الثالثددددددددة بنسددددددددبة 

 ٪.3.7في المرتبة الرابعة بنسبة  االقتصادية(الدينية، والمس ولية 
وأبعدددددداد المسددددددئولية وأسددددددفرت النتددددددائج عددددددن وجددددددود عالقددددددة بددددددين حمددددددالت التسددددددويق االجتمدددددداعي  •

 كل حملة من وجهة نظر أفراد العينة. المجتمعية التي تركز عليها
اسةةةةةةةتجابات أفةةةةةةةرا  العينةةةةةةةة حةةةةةةةول التةةةةةةةماليرات التةةةةةةةي  م ةةةةةةةن أن تحةةةةةةةدالما حمةةةةةةةالت التسةةةةةةةويق      
 :جتماعياال

بالنسددددددبة للتددددددأثيرات المعرفيددددددة: حيددددددث جدددددداءت )تخلددددددق المسددددددئولية المجتمعيددددددة التوعيددددددة وااللتددددددزام  •
٪، وجدددددداءت )سدددددداعدتني الحمددددددالت 87.2نحددددددو الفددددددرد والمجتمددددددع( فددددددي المقدمددددددة بددددددوزن نسددددددبى 

٪، وجدددداءت 86علددددى نشددددر األفكددددار اإليجابيددددة والتددددرويج لهددددا( فددددي المرتبددددة الثانيددددة بددددوزن نسددددبى 
مدددددددالت علدددددددى التفكيدددددددر فدددددددي تقدددددددديم الحلدددددددول للمشدددددددكالت المجتمعيدددددددة( فدددددددي )سدددددداعدتني تلدددددددك الح

 ٪.85المرتبة الثالثة بوزن نسبى 
م شددددددعور يبالنسددددددبة للتددددددأثيرات الوجدانيددددددة: حيددددددث جدددددداءت )سدددددداعدت هددددددذه الحمددددددالت علددددددى تعظدددددد •

٪، وجدددددداءت )سدددددداعدت 90االنتمدددددداء والددددددوالء بددددددين أفددددددراد المجتمددددددع( فددددددي المقدمددددددة بددددددوزن نسددددددبى 
ح التعدددداون بددددين أفددددراد المجتمددددع( فددددي المرتبددددة الثانيددددة بددددوزن نسددددبى هددددذه الحمددددالت علددددى خلددددق رو 

٪، وجدددددداءت )نمددددددت لدددددددي الرغبددددددة فددددددي تقددددددديم المسدددددداعدة والتعدددددداون مددددددع اآلخددددددرين( فددددددي 88.5
٪، وجددددداءت )سددددداهمت فدددددي االهتمدددددام بالقضدددددايا االجتماعيدددددة 86.9المرتبدددددة الثالثدددددة بدددددوزن نسدددددبى 

وجدددددددداءت )عددددددددززت حمددددددددالت ٪، 85.7لدددددددددى المجتمددددددددع( فددددددددي المرتبددددددددة الرابعددددددددة بددددددددوزن نسددددددددبى 
التسدددددويق االجتمددددداعي مدددددن قددددديم المسدددددئولية المجتمعيدددددة لددددددى الجمهدددددور( فدددددي المرتبدددددة الخامسدددددة 

 ٪.85.4بوزن نسبى 
بالنسددددبة للتدددددأثيرات السددددلوكية: حيدددددث جددددداءت )تميددددزت اسدددددتجابة وتواصدددددل األفددددراد بالفعاليدددددة( فدددددي  •

ة ٪، وجدددددددددداءت )شددددددددددجعت الحمددددددددددالت علددددددددددى تنميددددددددددة المسددددددددددئولي88.2المقدمددددددددددة بددددددددددوزن نسددددددددددبى 
المجتمعيدددددة والمشددددداركة الفعالدددددة بدددددين أفدددددراد المجتمدددددع فدددددي اتخددددداذ القدددددرارت( فدددددي المرتبدددددة الثانيدددددة 

٪، وجددددداءت )مكنتندددددي مدددددن تحمدددددل المسدددددئولية تجددددداه المجتمدددددع( فدددددي المرتبدددددة 87.5بدددددوزن نسدددددبى 
٪، وجدددددداءت )سدددددداعدت علددددددى تحقيددددددق المسدددددداواة واإلنصدددددداف لجميددددددع 85.7الثالثددددددة بددددددوزن نسددددددبى 

٪، وجدددددداءت )مكنتنددددددي مددددددن االلتددددددزام 85.4الرابعددددددة بددددددوزن نسددددددبى  أفددددددراد المجتمددددددع( فددددددي المرتبددددددة
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األخالقدددددي والبعدددددد عدددددن األفعدددددال السددددديئة،  ودفعتندددددي متابعدددددة تلدددددك الحمدددددالت بالتقيدددددد بالواجدددددب( 
 ٪.84.1في المرتبة الخامسة بوزن نسبى 

اسةةةةةةتجابات أفةةةةةةرا  العينةةةةةةة حةةةةةةول أاةةةةةةم االسةةةةةةتراتيجيات اإلقناةيةةةةةةة المسةةةةةةتلدمة فةةةةةةي حمةةةةةةالت     
 :جتماعيالتسويق اال

٪، 32.7حملدددددة )كلندددددا مسددددد ول(: حيدددددث جددددداءت )الشدددددعارات( فدددددي المقدمدددددة بنسدددددبة  إلدددددى بالنسدددددبة •
٪، وجدددددددددداءت 23.4وجدددددددددداءت )الدددددددددددافع اإليجددددددددددابي والسددددددددددلبي( فددددددددددي المرتبددددددددددة الثانيددددددددددة بنسددددددددددبة 

٪، وجدددددداءت )تلبيددددددة احتياجددددددات 18.7)االحتياجددددددات االجتماعيددددددة( فددددددي المرتبددددددة الثالثددددددة بنسددددددبة 
)العا فددددة( فدددددي المرتبددددة الخامسدددددة بنسدددددبة  ٪، وجددددداءت 15السددددالمة( فدددددي المرتبددددة الرابعدددددة بنسددددبة 

10.3.٪ 
إلدددددى حملدددددة )نعدددددود بحدددددذر(: حيدددددث جددددداءت )تلبيدددددة احتياجدددددات السدددددالمة( فدددددي المقدمدددددة  بالنسدددددبة •

٪، وجددددددددداءت 23.40٪، وجدددددددداءت )الشددددددددعارات( فدددددددددي المرتبددددددددة الثانيددددددددة بنسددددددددبة 30.80بنسددددددددبة 
لعا فددددددة( فددددددي ٪، وجدددددداءت )ا21.50)الدددددددافع اإليجددددددابي والسددددددلبي( فددددددي المرتبددددددة الثالثددددددة بنسددددددبة 

٪، وجددددداءت )االحتياجدددددات االجتماعيدددددة( فدددددي المرتبدددددة الخامسدددددة 15.00المرتبدددددة الرابعدددددة بنسدددددبة 
 ٪.9.30بنسبة 

٪، 28.00إلددددددى حملدددددة )عدددددداذرينكم(: حيددددددث جددددداءت )الشددددددعارات( فدددددي المقدمددددددة بنسددددددبة بالنسدددددبة  •
٪، وجدددددددددددداءت )االحتياجددددددددددددات 24.30وجدددددددددددداءت )العا فددددددددددددة( فددددددددددددي المرتبددددددددددددة الثانيددددددددددددة بنسددددددددددددبة 

٪، وجددددداءت )تلبيدددددة احتياجدددددات السدددددالمة( فدددددي 17.80فدددددي المرتبدددددة الثالثدددددة بنسدددددبة  االجتماعيدددددة(
٪، وجددددداءت )الددددددافع اإليجدددددابي والسدددددلبي( فدددددي المرتبدددددة الخامسدددددة 16.80المرتبدددددة الرابعدددددة بنسدددددبة 

 ٪.13.10بنسبة 
٪، 26.20إلددددى حملددددة )متددددر ونددددص(: حيددددث جدددداءت )الشددددعارات( فددددي المقدمددددة بنسددددبة  بالنسددددبة •

٪، وجددددددددداءت 23.40ات السدددددددددالمة( فدددددددددي المرتبدددددددددة الثانيدددددددددة بنسدددددددددبة وجددددددددداءت )تلبيدددددددددة احتياجددددددددد
٪، وجددددداءت )الددددددافع اإليجدددددابي 19.60)االحتياجدددددات االجتماعيدددددة( فدددددي المرتبدددددة الثالثدددددة بنسدددددبة 

٪، وجدددددداءت )العا فددددددة( فددددددي المرتبددددددة الخامسددددددة 15.90والسددددددلبي( فددددددي المرتبددددددة الرابعددددددة بنسددددددبة 
 ٪.15بنسبة 

اءت )العا فدددددددددة( فدددددددددي المقدمدددددددددة بنسدددددددددبة (: حيدددددددددث جدددددددددتكفددددددددديإلدددددددددى حملدددددددددة )عيوندددددددددك  بالنسدددددددددبة •
٪، وجدددددددداءت )الدددددددددافع 27.10٪، وجدددددددداءت )الشددددددددعارات( فددددددددي المرتبددددددددة الثانيددددددددة بنسددددددددبة 29.90

٪، وجددددددددداءت )تلبيدددددددددة احتياجدددددددددات 15.00اإليجدددددددددابي والسدددددددددلبي( فدددددددددي المرتبدددددددددة الثالثدددددددددة بنسدددددددددبة 
 ٪.14السالمة، واالحتياجات االجتماعية( في المرتبة الرابعة بنسبة 

)مكددددددارم األخددددددالق(: حيددددددث جدددددداءت )الشددددددعارات، والعا فددددددة( فددددددي المقدمددددددة  إلددددددى حملددددددةبالنسددددددبة  •
٪، وجددددددددددداءت )االحتياجدددددددددددات االجتماعيدددددددددددة( فدددددددددددي المرتبدددددددددددة الثانيدددددددددددة بنسدددددددددددبة 24.30بنسدددددددددددبة 
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٪، 18.70٪، وجددددددددداءت )الددددددددددافع اإليجدددددددددابي والسدددددددددلبي( فدددددددددي المرتبدددددددددة الثالثدددددددددة بنسدددددددددبة 23.40
 ٪.9.30 وجاءت )تلبية احتياجات السالمة( في المرتبة الرابعة بنسبة

حملدددددددددة )أمدددددددددن أفكدددددددددار (: حيدددددددددث جددددددددداءت )الشدددددددددعارات( فدددددددددي المقدمدددددددددة بنسدددددددددبة  بالنسدددددددددبة إلدددددددددى •
٪، 21.50٪، وجدددددددداءت )الددددددددددافع اإليجدددددددددابي والسدددددددددلبي( فددددددددي المرتبدددددددددة الثانيدددددددددة بنسدددددددددبة 33.60

االجتماعيددددددة( فددددددي المرتبددددددة الثالثددددددة بنسددددددبة  واالحتياجددددددات وجدددددداءت )تلبيددددددة احتياجددددددات السددددددالمة، 
 ٪.7.50ي المرتبة الرابعة بنسبة ٪، وجاءت )العا فة( ف18.70

حملدددددددددة )إنترندددددددددت آمدددددددددن(: حيدددددددددث جددددددددداءت )الشدددددددددعارات( فدددددددددي المقدمدددددددددة بنسدددددددددبة  بالنسدددددددددبة إلدددددددددى •
٪، 21.50٪، وجدددددددداءت )الددددددددددافع اإليجدددددددددابي والسدددددددددلبي( فددددددددي المرتبدددددددددة الثانيدددددددددة بنسدددددددددبة 36.40

٪، وجددددددددداءت 18.70وجددددددددداءت )تلبيدددددددددة احتياجدددددددددات السدددددددددالمة( فدددددددددي المرتبدددددددددة الثالثدددددددددة بنسدددددددددبة 
وجدددددددداءت )العا فددددددددة(في  ٪،15.90)االحتياجدددددددات االجتماعيددددددددة( فدددددددي المرتبددددددددة الرابعددددددددة بنسدددددددبة 

 ٪.7.50المرتبة الخامسة بنسبة 
إلددددددددى حملددددددددة )خطددددددددة الدددددددددفاع(: حيددددددددث جدددددددداءت )الشددددددددعارات( فددددددددي المقدمددددددددة بنسددددددددبة  بالنسددددددددبة •

٪، 19.60٪، وجدددددددداءت )الددددددددددافع اإليجدددددددددابي والسدددددددددلبي( فددددددددي المرتبدددددددددة الثانيدددددددددة بنسدددددددددبة 39.30
اءت ٪، وجددددددددد15.90وجددددددددداءت )تلبيدددددددددة احتياجدددددددددات السدددددددددالمة( فدددددددددي المرتبدددددددددة الثالثدددددددددة بنسدددددددددبة 

٪، وجدددددداءت )العا فددددددة( فددددددي 13.10)االحتياجددددددات االجتماعيددددددة( فددددددي المرتبددددددة الرابعددددددة بنسددددددبة 
 ٪.12.10المرتبة الخامسة بنسبة 

إلددددى حملددددة )التعلدددديم عددددن بعددددد وقايددددة ومعرفددددة(: حيددددث جدددداءت )الشددددعارات( فددددي المقدمددددة بالنسددددبة  •
نسددددددددددبة ٪، وجدددددددددداءت )الدددددددددددافع اإليجددددددددددابي والسددددددددددلبي( فددددددددددي المرتبددددددددددة الثانيددددددددددة ب30.80بنسددددددددددبة 
٪، 20.60٪، وجدددددددداءت )تلبيدددددددددة احتياجدددددددددات السدددددددددالمة( فدددددددددي المرتبدددددددددة الثالثدددددددددة بنسدددددددددبة 21.50

٪، وجدددددددددداءت 18.70وجدددددددددداءت )االحتياجددددددددددات االجتماعيددددددددددة( فددددددددددي المرتبددددددددددة الرابعددددددددددة بنسددددددددددبة 
 ٪.8.40)العا فة( في المرتبة الخامسة بنسبة 

٪، 31.8ة إلددددى حملددددة )يتربددددى بعددددزكم(: حيددددث جدددداءت )الشددددعارات( فددددي المقدمددددة بنسددددب بالنسددددبة •
٪، وجددددداءت )الددددددافع اإليجدددددابي والسدددددلبي( 27.1وجددددداءت )العا فدددددة( فدددددي المرتبدددددة الثانيدددددة بنسدددددبة 

٪، وجددددددددداءت )تلبيدددددددددة احتياجدددددددددات السدددددددددالمة، واالحتياجدددددددددات 15فدددددددددي المرتبدددددددددة الثالثدددددددددة بنسدددددددددبة 
 ٪.13.1االجتماعية( في المرتبة الرابعة بنسبة 

٪، 30.8ي المقدمدددددددة بنسدددددددبة إلدددددددى حملدددددددة )أجيالندددددددا(: حيدددددددث جددددددداءت )الشدددددددعارات( فددددددد بالنسدددددددبة •
٪، وجددددداءت )االحتياجدددددات االجتماعيدددددة( 24.3وجددددداءت )العا فدددددة( فدددددي المرتبدددددة الثانيدددددة بنسدددددبة 

٪، وجدددداءت )الدددددافع اإليجددددابي والسددددلبي( فددددي المرتبددددة الرابعددددة 22.4فددددي المرتبددددة الثالثددددة بنسددددبة 
 ٪.6.5٪، وجاءت )تلبية احتياجات السالمة( في المرتبة الخامسة بنسبة 15.9بنسبة 
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إلددددددى حملددددددة )و ددددددن بددددددال مخددددددالم(: حيددددددث جدددددداءت )الشددددددعارات( فددددددي المقدمددددددة بنسددددددبة  بالنسددددددبة •
٪، وجددددددداءت 25.2٪، وجددددددداءت )الددددددددافع اإليجدددددددابي والسدددددددلبي( فدددددددي المرتبدددددددة الثانيدددددددة بنسدددددددبة 28

٪، وجدددددداءت )تلبيددددددة احتياجددددددات 19.6)االحتياجددددددات االجتماعيددددددة( فددددددي المرتبددددددة الثالثددددددة بنسددددددبة 
٪، وجدددددداءت )العا فددددددة( فددددددي المرتبددددددة الخامسددددددة 17.8بنسددددددبة السددددددالمة( فددددددي المرتبددددددة الرابعددددددة 

 ٪.9.3بنسبة 
وأهدددددم االسدددددتراتيجيات  وأسدددددفرت النتدددددائج عدددددن وجدددددود عالقدددددة بدددددين حمدددددالت التسدددددويق االجتمددددداعي  •

( 2اإلقناعيددددة المسددددتخدمة فددددي كددددل حملددددة مددددن وجهددددة نظددددر أفددددراد العينددددة، حيددددث جدددداءت قدددديم )كددددا
فيمدددددددا عددددددددا حمدددددددالت )عددددددداذرينكم، ومتدددددددر  دالدددددددة إحصدددددددائية عندددددددد مسدددددددتويات الداللدددددددة المختلفدددددددة،
(  يددددر دالددددة إحصددددائي ا عنددددد مسددددتوى داللددددة 2ونددددص، ومكددددارم األخددددالق(. حيددددث كانددددت قدددديم )كددددا

(0.05 .) 
 :ا: نتائج الفروضالاني  

حيدث اتضدح وجدود عالقدة بدين معددل تعدر  أفدراد العيندة لحمدالت التسدويق   ؛ثبتت صحة الفر   •
(، وهي 0.203)، حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون  االجتماعي وبين عناصر المسئولية المجتمعية

 (.0.05قيمة دالة إحصائي ا عند مستوي داللة )
لم تثبت صحة الفر  لعدم وجود فروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة على مقياس   •

) الب/ة، وموظم/ة، وأعمال حرة، وال   للمستوى الوظيفى تبع اعناصر المسئولية المجتمعية 
( وهذه القيمة  ير دالة إحصائي ا عند مستوى داللة    1.562أعمل(، حيث بلغت قيمة ف )

0.05 . 
 التوصيات:

 فقد قامت الباحثة ظوضت بع  التو يات والمقترحات: ،من خالل ماتم التو ل إليا من نتائج
ئولية المجتمعية من خدالل حمدالت التسدويق عمل المزيد من الدراسات وذلك لبناء مفهوم المس -1

والتوصل إلى المزيد من االستراتيجيات لتفعيل الحمالت لتساعد في بناء الشراكة   ،االجتماعي
 المجتمعية.

 تفعيل المزيد من حمالت التسويق االجتماعي. -2
المسدددئولية تطدددوير وسدددائل اإلعدددالم اإللكترونيدددة المختلفدددة وتوجيههدددا لتوعيدددة الجمهدددور بأهميدددة  -3

 المجتمعية لمفراد من خالل حمالت التسويق االجتماعي.
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 م ان العمل  الرتبة العلمية  االسم  

 القرى جامعة أم  أستاذ اإلعالم بكلية العلوم االجتماعية  أ.د/عزة مصطفى الكحكي 

 جامعة أم القرى  أستاذ اإلعالم بكلية العلوم االجتماعية  أ.د/وديع محمد العزعزي 

أستاذ اإلعالم المشار  بكلية العلوم   إيمان فتحي حسين  د. 

 االجتماعية 

 جامعة أم القرى 

أستاذ اإلعالم المشار  بكلية العلوم   الرحيم مزروع   رشا عبد د. 

 االجتماعية 

 جامعة أم القرى 

أستاذ اإلعالم المشار  بكلية اإلعالم   اللطي   ممدوح عبد  د. 

 واإلتصال 

جامعة اإلمام محمد بن  

 سعود اإلسالمية 

 جامعة أم القرى  أستاذ اإلعالم المساعد بكلية العلوم االجتماعية  آمال حلبي  د. 

 القرى جامعة أم  أستاذ اإلعالم المساعد بكلية العلوم االجتماعية  سماح جمال محمد  د. 

 جامعة أم القرى  أستاذ اإلعالم المساعد بكلية العلوم االجتماعية  فيصل الشميري  د. 

 جامعة أم القرى  أستاذ اإلعالم المساعد بكلية العلوم االجتماعية  هويدا لطفي   د. 
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at the forefront with a ratio of 87.2%, and (campaigns helped me spread and 

promote positive ideas) came in second with a ratio weight of 86%, and (these 

campaigns helped me think about providing solutions to community problems) 

came in third with a ratio weight of 85%. As for emotional influences: these 

campaigns (which helped to maximize the sense of belonging and loyalty 

among members of society) came in front at a 90% weight, and (these 

campaigns helped create a spirit of cooperation among members of society) 

came in second place with a ratio weight of 88.5%, (I grew my desire to help 

and cooperate with others) came in third place with a ratio weight of 86.9%, and 

(contributed to the interest in social issues in society) came in fourth place with 

a percentage weight of 85.7% Social marketing campaigns promoted 

community responsibility values among the public) came in fifth with a ratio of 

85.4%. Development of community responsibility and active participation 

among members of society in decision-making) in second place with a ratio 

weight of 87.5%, and (enabled me to take responsibility for society) came in 

third place with a ratio weight of 85.7%, and came (helped to achieve equality 

and equity for all individuals)  Society) ranked fourth with a ratio of 85.4%, and 

came (enabled me to be ethically committed and away from bad deeds, and 

prompted me to follow these campaigns by adhering to duty) in fifth place with 

a ratio weight of 84.1% . 

 

Keywords: Social Marketing Campaigns, Electronic Media, Building Concept, 

                    Social Responsibility, The Saudi Public. 
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Abstract 

        This research deals with  role of the social marketing campaigns in 

electronic media in building the concept of community responsibility among the 

Saudi public", and aims to identify types of the social marketing campaigns, 

identify the most important social values that social marketing campaigns are 

keen to publish, the extent to which the Saudi public knows concept of the 

community responsibility, and learn about principles of the community 

responsibility, and may represent the research community in the Saudi public in 

Saudi Arabia, where a sample of (107) single males and females from the public 

was tested Saudi Arabia in Saudi Arabia, the research relied on the descriptive 

approach, and the researcher used the questionnaire as a tool to collect research 

data, and was one of the most important findings of the research there is a 

relationship between the social marketing campaigns and the most important 

persuasive strategies used in each campaign, except for campaigns (your 

excuses, meter and text, ethics), and a relationship between the social marketing 

campaigns and the dimensions of community responsibility that each campaign 

focuses on, and showed a percentage of those interested in following the social 

marketing campaigns through social media (to some extent) amounting to 

50.5% of the total vocabulary of the study sample; distributed among males 

46.3%, and females 57.5%. The proportion of those who did not care for them 

was 26.1%; among males, 31.3%, and females 17.5%. The proportion of those 

who cared for it (significantly) was 23.4%; 22.4% were male and 25% female. 

The responses of the sample members on the most important areas of the 

campaigns they are exposed to in the recent period, where (health campaigns) 

came in front with a percentage weight of 80.1%, (security campaigns) came in 

second with a ratio weight of 78.8%, (social campaigns) came in third with a 

relative weight of 78.5%, and (educational campaigns) came in fourth with a 

ratio weight of 72.9% individual responses to the impacts the social marketing 

campaigns can have on cognitive impacts have also shown: (community 

responsibility creates awareness and commitment to the individual and society) 
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