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الفهرس



المقدمة

التسويق اإلعالمي للمفاهيم والعادات والتقاليد 
الوافدة يرتك أثرا بارزا يف البنى النفسية والفكرية 
املشاكل  تزايد  ظل  يف  العريب،  للفرد  والسلوكية 
االنكسار  الثقافية واالجتامعية وحالة  واملعوقات 
بسبب  منها  يعاين  التي  والوجداين  النفيس 
املجتمع  هلا  تعرض  التي  الكبرية  اإلحباطات 
العريب بفعل ترويض العقل العريب للقبول باألمر 
طموحاته  بني  التناقض  حالة  وتعميق  الواقع، 
الذي  املعاش  واقعه  يف  املتحققة  واإلنجازات 
يدفع إىل زيادة اإلحباط والرتدي الذي طال الفرد 

واجلامعة.
اليوم  العربية  الفضائيات  من  العديد  وتشكل 
قنوات لعبور الكثري من املفاهيم والقيم والعادات 
والتقاليد الغريبة عىل جمتمعنا، ويشاركها يف ذلك 
العريب  اإلعالمي  اإلنتاج  من  به  ُيستهان  ال  كم 
الوطنية  مسؤولياته  مستوى  إىل  يرق  مل  الذي 
والقومية يف مواجهة الوافد من اإلنتاج التلفزيوين 
األجنبي، وظل متخلفا فنيا وتقنيا إال يف بعض من 
بسيط من  املتميز، كام هو حاصل يف عدد  إنتاجه 

املسلسالت السورية واملرصية.
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الفصل األول

المفهوم
ربام تكون سمعت بعمليات تسويق األفكار من قبل ، أو تناهى إىل مسامعك 
مصطلحات مثل التسويق االجتامعي – تسويق القيم – التغيري االجتامعي ، أو 

قد تكون شاهدت إعالنا يمثل محلة تسويق اجتامعي .
و لن يمكننا سرب أغوار هذا املوضوع دون معرفة املصطلحات اخلاصة و املرتبطة  به ، حتى يمكننا 

التعرف عليه .
و سنتناول فيام يىل أبرز املصطلحات املتعلقة بذلك املوضوع :

ق ، نشاط متعلِّق ببيع البضائع أو اخلدمات ، هذا هو  تسويق : سوَق يسوق ، تسويًقا ، فهو مسوِّ
التسويق بشكل عام أما عن التسويق االجتامعي : هو علم قائم بحد ذاته والخيتلف عن التسويق 
التجاري الذي نتعامل به يوميًا يف جمال األعامل إال ببعض األمور التي تتعلق هبدف التسويق بشكل 

عام . 
ينية واخللقية واالجتامعية التي تقوم  القيم : مفردها قيمة ، قيمُة اليشء : َقدره . القيم : الفضائل الدِّ

عليها حياة املجتمع اإلنسايّن . 
و القيم مثل : األمانة – املبادرة – بر الوالدين – ُحسن اخللق ..... إلخ .

و تعترب بعض القيم مهارات روحية ، و االنبثاق اإلهلى الذى ُيمكن لقلوبنا و عقولنا االرتباط به من 
أجل التطبيق العمىل جلعل احلياة عظيمة. 

القيم املجتمعية : كام يقول أهل االصطالح - قيم شخصية وقيم مجاعية واحتاد هذه القيم يكون ما 
يسمى القيم االجتامعية التي يدخل يف معناها كل القيم التي ورثها املجتمع من دين أو عصبية أو 
التي تستوعب اللسان كام تستوعب  غريها من الروابط والضوابط والتقاليد والعوائد والعالقات 
قيم اجتامعية معينة ، حتدد طبيعة  التواضع عىل  الدين والفكر يف شكل عقد اجتامعي تكون غايته 

ووجهة املجتمع ، وتضفي عليه صبغة خاصة خالصة له ، ال تكون لغريه .
إذن تسويق القيم املجتمعية هو عبارة عن عملية ، يتم خالهلا تطبيق مبادئ وتقنيات التسويق إليصال 

رسالة وترويج قيمة ما هبدف التأثري يف سلوك الفئة امُلستهدفة باجتاه حتقيق منفعة جمتمعية عامة. 
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الفصل الثاني

مصادر القيم
الدين :

يعترب الدين من أوىل مصادر القيم يف املجتمعات و ذلك ألن األديان جاءت إلصالح املجتمع ، و 
القبح و احلالل و احلرام ،  تعاليم األديان هي األساس يف احلكم عىل األشياء من حيث احُلسن و 
التي تتعارض مع تعاليمه  التى هلا أصاًل يف الدين و يرفضون تلك  القيم  الناس دائام ما يتقبلون  و 

املقدسة .

العقل :
و هذا ملا للعقل من قدرة عىل حتليل املواقف املختلفة ، و استنباط القيم التي ينبغي أن يتبناها الناس 

، حيث يترصف العقل و فقًا للمصلحة العامة .

املجتمع  :
و هذا ألن القيم تنبع من طبيعة املجتمع و تراثه و ما يكمن من عادات و تقاليد ، و السبب يف ذلك 
القيم ختتلف من جمتمع آلخر .و  ، و هذه  الرفاهية ألفراده  يف حماولة اإلصالح و تطويره و حتقيق 
باملجتمع مؤسسات عدة لكل منها تأثري بشكل أو بآخر عىل منظومة القيم مثل : األرسة - املدرسة 

و املؤسسات التعليمية – وسائل اإلعالم .

و كل من هذه املصادر ُتكمل بعضها اآلخر حتى حُتقق توازنا يف املجتمع .
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الفصل الثالث

خصائص القيم
تتنوع خصائص القيم و نذكر منها ما ييل :

• القيم ذاتية : و هي تتعلق بالنفس البرشية ، حيث تشمل عىل الرغبات و امليول و العواطف و هذه 	
الرغبات و امليول و العواطف تتغري من شخص آلخر .

• { قانون 	 العلـمية   القوانني  بعض  مثل  الناس  عليها  أتفق  التي  القيم  هي  و   : القيم موضوعية 
اجلاذبية } .

• القيم نسبية : أى أهنا ليست مطلقة فهى تتميز بالثبات النسبي و هي ختتلف من فرد آلخر نظرًا 	
لعوامل الزمان و املكان و الثقافة .

• القيم ُمتعلمة و ُمكتسبة : أى أهنا ليست وراثية .	
• القيم ذات منطق جديل : متتاز القيم بشموهلا ملتناقضني مثل اخلري و الرش و احلق و الباطل . 	
• القيم ُمتسامية : لدينا مجيعا إحساس بعلو القيمة و تسامي قدرها ، و قد يكون علو القيم مصدرها 	

الضمري الذي يفرتض هذه القيم أو يكون مصدرها املجتمع الذي يشعره باإللزام جتاه القيم .
• القيم ُمتغرية : تتصف القيم بأهنا ليست ثابتة بل متغرية بتغيري احلراك االجتامعي و التفاعل املستمر 	

بني الفرد و بيئته .
• القيم مثالية : تتميز القيم بأهنا غري مادية بل معنوية .	
• القيم تتصف بالرتتيب اهلرمي : هناك قيم تتفوق عىل غريها ، و قد يلجأ الفرد إلخضاع القيم 	

األقل قبوال يف املجتمع لألكثر قبوالً .
• القيم إنسانية : ترتبط القيم باإلنسان دون أى كائن آخر .	
• القيم تتصف بصعوبة القياس : تتصف القيم عىل أهنا صعبة القياس و ذلك بسبب طبيعة الظواهر 	

اإلنسانية امُلعقدة و الغري حُمددة التي ترتبط هبا القيم .
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• الطبيعة 	 كثرة حاجات  إىل  يرجع  و هذا  بتشعبها  القيم  تتميز   : و كثرهتا  بتعددها  تتصف  القيم 
اإلنسانية ، فوجود القيم الدينية و االقتصادية و االجتامعية هو استجابة حلاجات هذه الطبيعة .

• ذلك 	 يتجه  حيث  لإلنسان  االنفعايل  أو  العاطفي  الشعور  يف  القيم  تتضح   : وجدانية  قوة  القيم 
الشعور إىل موضوع القيمة أو النفور منه .

• القيم عملية إنامئية ارتقائية : تتناسب القيم عرب مراحل عمر اإلنسان املختلفة و تالزمها و ذلك 	
ألن القيم جزء من املنظومة اإلنسانية ، و ختضع لعملية النمو و النضج يف الوظائف و القدرات 

املعرفية لدى اإلنسان .
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الفصل الرابع

أهداف تسويق القيم المجتمعية

يكمن هدف التسويق القيمي هو السعي إىل حتقيق أمرين مها :
• تغيري العادات و السلوكيات الغري صحيحة و نرش و تعزيز سلوكيات أخرى سليمة .	
• حل 	 عىل  اجلامعات  و  األفراد  بمساعدة  ذلك  و  االجتامعية   املشكالت  و  القضايا  عىل  الرتكيز 

مشكالهتم .

نبذة تارخيية  :
التسويق امُلجتمعي ، ظهر ممارسة يف الواليات املتحدة األمريكية بعد احلرب العاملية الثانية ، و انربت 
من  النوع  هلذا  بدأت  التي   {  Ad Council } كان  أقدمها  و   ، للربح  هادفة  غري  مؤسسات  له 
التواصل مع املجتمع من خالل وسائل اإلعالم ، فهو ال يبيع منتجات أو خدمات جتارية و إنام يروج 
لقيم جُمتمعية فاضلة أو حيث عىل سلوك إجيايب و حيد من سلوك سلبي يف محالته الرتوجيية ، و تتعدد 
القضايا التي يتناوهلا هذا النوع من اإلعالم يف كل العامل لتشمل قضايا الصحة ، و التعليم ، و نبذ 

املخدرات ، و املسكرات ، و التدخني ، و احلث عىل ُمقاومة اجلريمة و أخرى .
 Philip كوتلر  فيليب  من  كل   1970 سنة  يف  هبا  جاء  التي  االجتامعي  التسويق  فلسفة  تقوم  و 
 ،Charles Atkin ، و تشارلز أتكني     Geraled Zaltman Kotler  ، و جرارد زلتامن 
و لورانس ولوك Lawrece wallack  و غريهم من الباحثني يف حقل االتصال االجتامعي عىل 
أساس توظيف تقنيات و خطوات منهجية يف عملية التغيري االجتامعي وفق رؤية هادفة إىل حتسني 
ظروف معيشة األفراد و املؤسسات ، السيام و أن املجتمعات املعارصة تعاين من عدد ال حُيىص من 
اآلفات و الظواهر االجتامعية ، و البيئية و الصحية و النفسية و التنموية اخلطرية و هي ذات تأثري 
مبارش عىل حارض و مستقبل هذه املجتمعات . و عليه فإنه الُيمكن لفلسفة تسويق القيم االجتامعية 
أن تؤيت ثامرها إال إذا استوعبت أهم املفاهيم و امُلكونات امُلتحكمة و امُلنظمة للمجتمع  ، و منها : 
الظاهرة االجتامعية ، و التغيري االجتامعي ، و االجتاه ، و التنشئة االجتامعية ، والتأثري . إنَّ استيعاب 
ُمَْتلف هذه املفاهيم االجتامعية ُتسهم يف عملية غرس القيم االجتامعية من خالل توظيف محالت 

التسويق االجتامعي .       
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تأثري تسويق القيم املجتمعية عىل امُلجتمع

إن التسويق االجتامعي هيدف إىل إحداث تغيري أو تعديل يف  اآلراء و االجتاهات و سلوكيات األفراد 
و ترويج أفكار أو تعديل اجتاهات أفراد املجتمع ملصلحة األفراد من جهة و املجتمع من جهة أخرى 
الناجحة و  املؤثرة و  اهلادفة و  العام عن طريق إعداد احلمالت اإلعالمية  و ذلك لتحقيق الصالح 

تنفيذها .
و تنفيذ مثل هذه احلمالت املجتمعية التسويقية بشكل ناجح ليس أمرًا سهاًل ، إذ ينظر األفراد ملثل 
هذه احلمالت عىل إهنا تدخل يف إطار حياهتم و حريتهم الشخصية خاصة إذا كانت احلملة هتدف 
إىل تغيري اجتاهاهتم أو سلوكياهتم لذلك فإن هؤالء قد ال ينظرون بإجيابية ملثل هذه احلمالت أو ما 
القيم االجتامعية  القيم املجتمعية ( و عليه فإن تكوين االجتاهات و  ُيطلق عليها ) محالت تسويق 
اإلجيابية تتبلور يف وضع مقاييس أخالقية و سلوكية تكون بمثابة دستور اجتامعي يف التعامل بني 
اإلنسان و القضايا االجتامعية املختلفة و التي حتتاج إىل الكثري من اجلهد و الوقت و املال و التي جيب 

أن ُتؤخذ بعني االعتبار .
فالتسويق ال ُيعنى بالسلع فقط ، و إنام امتد ليشمل اخلدمات و األفكار و القيم االجتامعية و التى ُتعنى 
بالسلوك االجتامعي ، و كام ذكرا  Kotler & Zaltman ، أن التسويق االجتامعي هو " تصميم 
و تنفيذ و متابعة الربامج امُلعدة لزيادة قبول الفكرة االجتامعية و ممارستها داخل اجلامعة امُلستهدفة ، 
و الذى يستخدم نفس املفاهيم التسويقية املرتبطة بالفكرة كمنتج من حيث التخطيط له ، و الرتويج 

و بحوث اجلامهري و االتصال و ذلك هبدف زيادة معـدالت استجابة اجلـامهري امُلستهدفة " .
فالقيم ُتعد حُمركا أساسيًا من حُمركات السلوك ، كام أهنا بمثابة املعيار الثقايف الذي ُيمكن من  عقد 
ُيقابـل  اآلخر  البعض  و  مقبولة  املواقف  بعض  القيم  فتجعل   ، السلوكية  املامرسة  بني  مقارنات 

بالرفض  .
و تؤدي القيم إىل وحدة و متاسك الثقافة العامة ، و وحدة و متاسك اجلامعات و املنظامت ، حيث 

تعتمد هذه الوحدة عىل قوة هذا التامسك و عىل درجة توحد القيم و متاسكها و تكاملها .
ضوئه  عىل  السياسات  و  األهداف  وضع  يتم  الذي  الرئيس  اإلطار  و  امُلحدد  بمثابة  القيم  ُتعترب  و 
وضوح  حتقيق  عىل  تساعد  بذلك  هي  و  معها  االختالف  أو  القيم  مع  التعارض  جيوز  ال  حيث   ،

العالقات و املسارات احلركية الالزمة إلنجاز األهداف .
فإن توحد القيم يف داخل اجلامعات و املنظامت و التقاء مجيع األفراد عليها عىل قاعدة قيمية موحدة 
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يؤدي إىل تقويض أسباب التنافس غري الرشيف أو الرصاع اهلدام ، أو أسباب عدم التفاهم بينهم كام 
ُيعزز توحد اجلامعات و املنظامت و متاسكها ، و يزيد فعاليتها .

مبادئ تسويق القيم املجتمعية :

إن التسويق للقيم يف املجتمع ينطوي عىل استخدام مبادئ و مهارات علم التسويق و كذلك كافة 
أساليب اإلبداع و اإلهبار اإلعالين لرتويج أفكار أو سلوكيات أو قيم اجتامعية مفيدة للمجتمع .
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الفصل الخامس

 استراتـيجيات حمالت تـسويق
القيم المجتـمعية

األستراتيجية السلوكية  
تنطلق هذه االسرتاتيجية من فكرة تغيري السلوك بشكل مبارش حيث تركز عىل األبعاد القانونية ، و 
استخدام الضبط االجتامعي و اخلطاب الديني ، و كذلك عىل تنسيق كامل بني متلف املؤسسات 
االجتامعية بام فيها األرسة من أجل إحداث التغيري املطلوب . و من احلمالت التي ُيمكن ذكرها و 
التي استخدمت االسرتاتيجية السلوكية : { احلملة الوطنية التي قامت هبا وزارة الداخلية للتوعية 
بأخطار التجاوز اخلطري } ، إذ ركزت هذه احلملة عىل االسرتتيجية القانونية التي ُتربز طبيعة العقاب 

الذي يقع فيه كل من خُيالف هذه القوانني .

األستراتيجية القيمية             
القيم تتطلب جمهودا  تعترب هذه االسرتاتيجية من أصعب االسرتاتيجيات ، ذلك أن عملية غرس 
تعترب هذه  و   . كانت خاطئة  إن  و  بقيمه حتى  يتشبث  املجتمع  أن  و  ، السيام  وقتًا طوياًل  و  كبريا 
االسرتاتيجية من االسرتاتيجيات القوية و اهلامة . ملا هلا من أثر عميق يف استقرار النسق االجتامعي . 
و قد تستند هذه االسرتاتيجية إىل حد كبري عىل املرجعية الدينية واالجتامعية ، خصوصًا و أهنا تسعى 
لغرس قيم اجتامعية إجيابية ، إضافة لتوظيف هذه االسرتاتيجية للخطاب الديني  فإهنا تستخدم و 
بشكل ُمكثف متلف وسائل اإلعالم لنرش أفكارها ، و ُتسهم هذه االسرتاتيجية يف إحداث تغيري 
اجتامعي من خالل مناقشة و نقد الواقع االجتامعي و تقديم البديل امُلناسب ، و من أمثلة احلمالت 
التي طبقت تلك االسرتاتيجية محلة { كفالة طالب العلم } التي قامت هبا مجعية لألعامل اخلريية ، 
حيث ركزت احلملة عىل  اسرتاتيجية نرش العلم و مساعدة العائالت املعوزة التي ال تستطيع تغطية 

تكاليف تعليم أبناءها .
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األستراتيجية المعرفية 
معارف عن متلف  و  معلومات  تقديم  معرفية هبدف  إعداد خطط  االسرتاتيجية عىل  تعتمد هذه 
الظواهر االجتامعية ، ذلك ألن التغيري يتم باإلقناع و نرش املعرفة ؛ إذ كلام زادت معارف اجلمهور 
بالظاهرة ساعد ذلك يف تبني السلوك املرغوب فيه ، ومن أمثله  احلمالت القائمة عىل هذه االسرتاتيجية 

محلة 
} ، حيث قدمت احلملة معارف عن مرض   2008 { مايو  ) مجعية اإلمارات لألمراض اجلنينية ( 

التالسيميا و عالقته بالزواج باألقارب ، كام ركزت عىل أمهية الفحص الطبي قبل الزواج .
                                              

األسترتيجية التوجيهية  
 : السليمة  الصحية  املامرسة  نرش  و  الصحي  التثقيف  جمال  يف  االسرتاتيجية  هذه  ُتستخدم  ما  عادة 

كتوجيه اجلمهور نحو مراكز التطعيم و العالج أو رشح خطر التدخني .



13

ValuesAcademy.orgتسويق القيم

الفصل السادس

مستويات التغيير االجتماعي
• تغيري السلوك 	
• تغيري األفكار 	
• تغيري املعتقدات 	

 

حيث أمجع علامء االجتامع عىل أن التغيري هو أهم ما ُيميز املجتمعات البرشية ، ألنه حيدث بشكل آىل 
و طبيعي نتيجة حاجة املجتمع إىل التغيري ، و قد حيدث بشكل جربي بقوة القوانني و احلروب ، لكن 
اآلن يف املجتمعات املعارصة من يقود عملة التغيري االجتامعي هي محالت تسويق القيم املجتمعية ملا 

هلا من قدرة عىل اإلقناع و التأثري عىل تطور املجتمع .

فنجد أن التغيري أوالً يلحق بسلوك الفرد ، و السلوك ما هو إال أفكار و أفعال و قد يتحكم املجتمع 
يف سلوك الفرد من خالل عملية الضبط االجتامعي و قد تم رصد العديد من احلمالت التي تسعي 
قبل  الطبي  الفحص   ، التدخني  اإلقالع عن   ، األمان  : وضع حزام  مثل  األفراد  توجيه سلوك  إىل 

الزواج .

بينام حيتل تغيري األفكار املستوى الثاين حيث هي أرسخ يف اإلنسان و يؤمن هبا و حتى تصل إىل نجاح 
مثل تلك احلمالت ينبغي أن تركزعىل عنارص إقناعية ، و األفكار هي املعنى الذي يتصوره الفرد 
عن الظاهرة ثم مع اإلدراك يتحول الفهم لصورة ذهنية ؛ و هذا ألن األفكار هي نتاج جمموعة من 

املؤثرات امُلحيطة بالفرد ُترتجم لسلوك معني .

و تأيت املعتقدات يف املرتبة الثالثة ألهنا هي أقوي ما يؤمن به اإلنسان ، ملا مُتثله من إطار مرجعي و 
يف  الراسخة  التقاليد  و  العادات   – األيديولوجية   – الدين   ( يكون  قد  مصادرها  تتعدد  و  روحي 
ثم  من  و  املعتقدات  اإلنسان  إكساب  يف  األساس  حجر  هي  األرسة  تعترب  و   ،  ) اجلامعية  الذاكرة 
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التغيري االجتامعي ألهنا ليست  املعتقدات من أصعب مستويات  ُتعد مرحلة تغيري  لذا  ؛  ترسيخها 
تتحكم  تنتقل من جيل آلخر حيث نجدها  و  السنوات  مئات من  نتاج  بل هي  أو شهر  يوم  نتاج 

بشكل كبري يف سلوكيات األفراد .
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الفصل السابع

 الخطوات المنهجية لحملة
تسويق القيم الُمجتمعية

موضوع الحملة :
ينبغى عىل اجلهة التي سوف تقوم بإعداد محلة لتسويق القيم أن حُتدد موضوع واضح و دقيق حتى 

ال . يسهل عملية إقناع اجلمهور امُلستهدف بشكل مبارش و فعَّ

أهداف الحملة :
اهلدف هو الغرض األسايس الذي ُوِجدت من أجله احلملة ، و هذا ما سوف ُيمكن قياسه يف النهاية 

هل هو حتقق ؟ وكم النسبة  ؟
حيث ُتصاغ األهداف بدقة و وضوح و واقعية ، و قد نجد أهدافًا فرعية تنبسق عن اهلدف الرئييس .

المنتج االجتماعي : 
إن عملية تصميم ما ُيقدم للجمهور هي عملية معقدة ، ألهنا تقوم بإنتاج صورة ذهنية غري ملموسة 
ملا تتبناه من قيم ، و هو ال حيتاج ألسوق مكانية ألن القيمة ليست بسلعة كام  يف التسويق التجاري .
و تلك الفكرة أو القيمة التي تم االتفاق عىل تناوهلا ينبغي أن تكون مقبولة و ُيمكن تطبيقها و إال 

سيحدث العكس بدال من يتقبلها املجتمع سيحارهبا .

الجمهور الُمستهدف :
نجاح احلملة يرتبط  بمدى قدرة امُلسوق االجتامعي عىل حتديد السامت للجمهور امُلستهدف مثل : 

العمر ، السن ، اجلنس ، مكان السكن ، مستوي التعليم ............. إلخ .
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رسائل الحملة :
جيب أن تكون تلك الرسالة جاذبة  لالنتباه بسيطة و دقيقة ، و لكنها ختتلف من فئة لفئة ومن مكان 

آلخر .

وسائل االتصال :
تتعدد الوسائل لكن ينبغي النظر لبعض املتغريات التي من شأهنا أى الوسائل سنتختار و هي :

• طبيعة الفكرة أو القيمة املطروحة  .	
• اهلدف الذي نسعي لتحقيقه .	
• خصائص اجلمهور امُلستهدف من خالل عاداته االتصالية .	
• التكاليف املتاحة .	
• عامل الوقت 	
• أثر الوسيلة و مدى مناسبتها عىل كل من الفكرة و اجلمهور .	

جدولة الحملة :
و املقصود بتلك املرحلة هو رسم برنامج تنفيذي يرتبط بمتغريات احلملة و ذا لتحقيق أقيص تأثري 

إعالمي ممكن للجمهور امُلستهدف .

التقييم العام للحملة :
و هي العملية التي تعرض صورة التغيري االجتامعي امُلراد حتقيقه ، و كذلك حرص ما مل ُيضاف بعد 

حتي ال يؤثر عىل سري احلملة يف املستقبل و أثناء قيد التنفيذ .
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الفصل الثامن

 مبادئ لنجاح حمالت التوعية المعتمدة
 على مبادئ التسويق اإلجتماعي

• من الرضوري االستفادة من جتارب ونتائج احلمالت امُلنفذة سابقًا .	
• مراعاة استهداف الفئات األكثر استعدادًا لتغيري سلوكها وتبني السلوك املرغوب .	
• الرتويج لسلوك مرغوب واحد وبسيط وقابل للتطبيق يف احلملة الواحدة .	
• حتديد العوائق التي تعيق تغيري السلوك، والعمل عىل إزالة هذه العوائق .	
• إبراز املنافع  التي تتحقق يف حال تم تبني السلوك املرغوب .	
• إظهار مساوئ السلوك امُلنافس .	
• عالقة 	 ذات  جمانية  سلعة  أو  خدمة  بتقديم  املرغوب  السلوك  تبنى  عىل  املستهدفة  الفئة  تشجيع 

بموضوع احلملة .
• توفري حوافز غري مادية كالتقدير أو التميز ملتبني السلوك املرغوب .	
• إتاحة وتسهيل حصول الفئة املستهدفة عىل احلوافز املادية أواملعنوية  .	
• مراعاة أن تكون رسائل احلملة جاذبة والفتة .	
• مراعاة استخدام وسائل وقنوات اإلتصال املناسبة .	
• تقييم ومتابعة النتائج خالل كافة مراحل تنفيذ احلملة .	
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الفصل التاسع

 دور اإلعالم الجديد في تسويق
 القيم الُمجتمعية

تعد وسائل اإلعالم يف الظروف الراهنة من أهم املؤثرات بعدما أصبح النشاط اإلعالمي هو النشاط 
الثالث الذي يامرسه املواطن ، إن املأزق احلقيقي لوسائل اإلعالم العربية يف الوقت الذي تطورت فيه 
القدرات التقنية وتنوعت، واتسعت عوامل التأثري املتبادل بني املرسل واملتلقي، إال أن تلك الوسائل 

عادت خترس يوما بعد آخر صدقيتها ودورها.
وألهنا باتت تساهم بقوة يف تشكيل املواقف وآراء املجتمع جتاه القضايا املختلفة التي تواجه األمة 
ويف ترسيخ قيم النظام االجتامعي ، باإلضافة للدور احليوي الذي تلعبه يف حياة الناس نظرا للتطور 
الواسع يف احلقل اإلعالمي ، فاملسؤولية امللقاة عىل عاتق وسائل اإلعالم كبرية إذ تساعد عىل تناسق 
السياسة  عنارص  فإن  األساس  هذا  عىل  واجلامعات  لألفراد  العادات  وحتدد  االجتامعي  السلوك 

اإلعالمية العربية وأحد جوانبها الرئيسة واألساسية ما يعرف بالتنمية الفكرية للمجتمع.
وتعد وسائل اإلعالم يف الظروف املتسارعة للتطور التكنولوجي من أهم هذه املؤثرات ألهنا تساهم 
ملا  ، ونظرا  املختلفة  القضايا واملوضوعات  يف تشكيل مواقف واجتاهات وآراء وقيم اجلامهري جتاه 
لإلعالم من دور ثقايف رائد جيعلنا نبحث يف مسؤولية اإلعالم جتاه القيم يف النظام االجتامعي العريب .
العريب،  املشهد اإلعالمي  وقد أسهمت وسائل اإلعالم اجلديد يف إحداث نقالت نوعية كبرية يف 
سواء من خالل تغيري املفاهيم، أو واقع املحتوى اإلعالمي القائم؛ إذ اختذ االتصال اجلامهريي أنامًطا 
جديدة أتاحت لألفراد اإلسهام الكبري يف صياغة املحتوى اإلعالمي، إىل جانب إحداث العديد من 
ن اإلعالم اجلديد من كرس واقع احتكار الدول  التأثريات وبطريقة تفاعلية.. إلخ، ال سيام بعد متكُّ
لإلعالم، وإسقاطه مقص الرقابة، لتمثل شبكات التواصل من جانبها مدرسة للتواصل االجتامعي، 
ومتنفًسا للمجتمعات، بام فيها العربية األمر الذي ترتب عليه إسهام تلك الشبكات ويف مقدمتها 

تويرت، يف إحداث تأثريات عىل تطور املجتمعات العربية .
تداعيات اإلعالم اجلديد عىل واقع األرسة املسلمة ، ويف املقدمة األطفال والشباب واملرأة املسلمة؛ 
إذ تسنَّى استعراض التحديات العامة واملتمثلة يف تسونامي ”اإلعالم اجلديد“، الذي أصبحت معه 
من  احلد  أو  املد،  ذلك  مواجهة  عىل  قادرة  غري  واالجتامعية،  الرتبوية  املؤسسات  البيت،  املدرسة، 
تفرضها  التي  التحديات  إىل جانب  املجتمعية،  القيم  ة، وواقع  اهُلِويَّ تشكيل  وتأثرياته عىل  إفرازاته 

شبكات التواصل .
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ُتبذل يف استخدام وسائل اإلعالم اجلديد لدعم  بالرغم من ذلك إال أن هناك مساعي و جهود  و 
منطومة القيم يف املجتمعات بالوطن العريب و إكساب الفرد القيم املرغوبة ، لذا أصحبت وسائل 
بحكم كوهنا  القيم،  تغري  ذلك  بام يف  االجتامعي  التغيري  إىل  تدفع  التي  العوامل  أقوى  من  اإلعالم 

الوسيلة الرئيسية إىل حد ما يف تبادل األراء و املعلومات و األفكار اجلديدة.

ُيعد دور وسائل اإلعالم عاماًل حاساًم يف خلق القيم عند األفراد و املجتمعات و هذا ما أشار إليه ” 
توين شوارتز Tony Shwartz“ يف كتابه .
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الفصل العاشر

 نماذج لبعض الحمالت التسويقية
 االجتماعية

تبركم  آباؤكم  ”بروا  اإلعالنية  الحملة 
أبناؤكم“ :

 تستهدف غرس قيمة الرب للوالدين يف الوقت الذي أصبح 
بعض األبناء ُمقرصا حيال االهتامم املناسب ، وهي محلة تم 
األوقاف  وزارة  يف  الديني  اإلعالم  إدارة  قبل  من  تدشينها 

الكويتية عام 97 وبرعاية من األمانة العامة لألوقاف.

الوطنية  اللجنة  برعاية  إعالنية  حملة 
لمكافحة المخدرات } غراس {

 تشري إىل أن من عنارص املكافحة ممارسة األبوة مع األبناء 
حتت شعار “يبه أمانة خلك ويانا “ ومن نتائج هذه احلملة 
أقرب  ليكونوا  بذلوا جهودا  بأهنم  املجموعتني ذكروا  بأن 

ألبنائهم / آبائهم )آباء %61، أبناء 53%(.

حملة إعالنية  للجنة ُمسلمي أفريقيا : 
وهي جلنة خريية تعمل جلمع املعونات أليتام وفقراء أفريقيا 
النجاح  لكافة عنارص  استيفاءه  املبني  التصميم  ، ويالحظ 
واستثارة  االقناع  القدرة عىل   ، الرسالة  من حيث وضوح 
االستعطاف ، االبداع يف تصميم صور األطفال عندما تم 

وضع مساحة غري ملونة عىل أعينهم .
وهو أسلوب غري منفر كاألساليب التي درجت عليها جلان 

مجع التربعات يف استعراض آالم ومآيس املنكوبني .
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 ” ”كرافت  شركات  إحدى  ”جيلو“ 
التابعة للشركة األم ”فيليب مورس“ :

  ، األم  احرتام  قيمة  ذلك  يف  داعمة  كريم  لآليس  تروج 
عوائده  له  الرتويج  من  النوع  هذا  بأن  الدراسات  وتؤكد 

املضاعفة مقارنة باألساليب التقليدية .

حملة  أو  أقم صالتك  حملة   mbc قناة 
البركة بالشباب :

ُتعد مثال رائع عن عمليات التسويق االجتامعي .. بكوهنا 
تطابق لكل رشوط التسويق االجتامعي ..

تسلط  محلة  عن  عبارة  هي  بالشباب  الربكة  محلة   : فمثاًل 
ضمن  العريب  الشباب  من  جمموعة  إجيابية  عىل  الضوء 
داخل   .. اإلنسانية  املشاعر  بعض  إضافة  مع  جمتمعهم 
قالب درامي وإخراجي مُميز يستهدف زرع الفضيلة داخل 
الشباب العريب العتناق األعامل الصاحلة وتبني قيم محيدة 

.. فهم الربكة يف املجتمع .

بالقيم نسمو 
تفسري   أكاديمية  طرحتها  التي  الرائعة  املبادرات  ضمن 
إىل  هيدف  كمرشوع  نسمو(  )بالقيم  مرشوع  انطلق   ..
القرآنية ونرشها عرب اإلعالم اجلديد .. تقوم  القيم  غرس 
عليه جمموعة من طالبات األكاديمية وأخوات من خارج 

األكاديمية .
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مبادرة ركاز 
 2008 انطلق املرشوع بمبادرة شبابية من مدينة جدة عام 
م من خالل محالت حتث الشباب عىل اإلنجاز واملسؤولية 
الذات، ورسعان ما حتولت إىل عمل مؤسيس يتم  وتقدير 
من خالل كيانات حديثة تعتمد عىل سواعد شابة وتقنيات 

متطورة وآالف املتطوعني واملتطوعات.

شعار  العام  هذا  حتمل  التي  احلملة  يف  الناشطون  وهيدف 
يف  إجيايب  تغيري  إحداث  إىل  عنوانك“،   .. ”كالمك 
من  ممكن  عدد  أكرب  أخالق  وتعزيز  جمتمعهم،  سلوكيات 
األشخاص. وتستهدف احلملة 1.5 مليون شاب وفتاة، يف 
ست مناطق سعودية، هي الرياض واملنطقة الرشقية وجدة 

والطائف وينبع وأهبا.
جتارب  من  ُمصغرة  نسخة  السعودية  ”ركاز“  جتربة  وتعد 
أخرى مشاهبة ظهرت يف أوروبا والواليات املتحدة، حيث 
ظهر ”املجلس اإلعالين“ إبان احلرب العاملية الثانية هبدف 
التوعية باحلرب، ثم أصبح رائد محالت التوعية األخالقية 

للتغري والتأثري اإلجيايب يف شامل أمريكا.

                      

 Shine شاين
الملتقى األول للتمكين المجتمعي 

مرخصة  مؤسسة  هو:  )شاين(  الوطني  للتمكني  اإلنساين  السوري  املعهد 
السوري  إنسانية حيادية غري ربحية شفافة مهمتها: متكني اإلنسان  مستقلة 
من استقالل الرأي وحرية القرار وهو رشاكة دولية مع اشخاص متعلمني 
وتلبية  القدرات  متكني  خالل  من  التغيري  بقيادة  مهتهم  تتمثل  خربة  وذوي 

االحتياجات والسعي نحو اإلزدهار والسعادة جلميع السوريني.
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