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جمهورية مصر العربية

امللخص 1

هدفــت الدراســة إلــى: دراســة العاقــة بيـــن أبعــاد التســويق االجتماعــي وتغييـــر الســلوك الصحــي لطــاب جامعــة عيـــن 
شــمس باســتخدام حملــة الوقايــة أصــل الحكايــة.

منهــج الدراســة: اعتمــدت الدراســة فــي تصميمهــا علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي لعاقــات الســبب والنتيجــة املحتملــة 
بيـــن املتغيـــرات.

منهجيــة الدراســة: تــم توزيــع اســتمارات االســتقصاء علــى عينــة الدراســة واملكونــة مــن )384( مفــردة مــن طــاب جامعــة 
عيـــن شــمس، هــذا وقــد تــم عــرض حملــة التوعيــة املختــارة بنــاًء علــى دراســة اســتطاعية علــى عينــة ميســرة مكونــة مــن )25( 

 ألهــداف الدراســة.
ً
مفــردة مــن طــاب كليــة التجــارة - جامعــة عيـــن شــمس، وذلــك تحقيقــا

نتائــج الدراســة: توصلــت الدراســة إلــى أنــه توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن كل مــن )املنتــج االجتماعــي، التـــرويج 
االجتماعــي، والتوزيــع االجتماعــي( وتغييـــر الســلوك الصحــي لطــاب جامعــة عيـــن شــمس، وأنــه ال توجــد عاقــة ذات داللــة 

إحصائيــة بيـــن التسعيـــر االجتماعــي وتغييـــر الســلوك الصحــي، وذلــك لحملــة )الوقايــة أصــل الحكايــة( محــل الدراســة.

التوصيــات: يو�صــي الباحثيـــن بإضافــة أبعــاد جديــدة للتســويق االجتماعــي مثــل )ُبعــد قــادة الــرأي( باإلضافــة إلــى إجــراء 
هــذه الدراســة باالســتعانة بحمــات أخــرى مثــل )حملــة 100 مليــون صحــة، أو حمــات التوعيــة للوقايــة والحــد مــن انتشــار 

.)COVID-19 فيـــروس كورونــا املســتجد

الكلمــات املفتاحيــة: التســويق االجتماعــي، املزيــج التســويقي االجتماعــي، املنتج االجتماعي، التسعيـــر االجتماعــي، التـــرويج 
االجتماعي، التوزيع االجتماعي، حمات التسويق االجتماعي، حمات التوعية الصحية، السلوك الصحي، تغييـر السلوك.

املقدمة
املغلوطــة  أفكارهــم  توعيتهــم وتغييـــر  عــن طريــق  األفــراد  فــي خدمــة  يتلخــص  إنســاني  التســويق االجتماعــي هدفــه  إن 
وعاداتهــم الســلبية ومعتقداتهــم الخاطئــة، وذلــك مِلــا يتـــرتب علــى هــذه الســلوكيات مــن ضــرر مباشــر يهــدد حيــاة البشــر. وذلــك 
باســتخدام أســاليب التســويق التجــاري، وقــد ظهــر مفهــوم التســويق االجتماعــي فــي ســبعينيات القــرن املا�صــي علــى يــد كل مــن 
»فيليــب كوتلــر« و»جيـــرالد زالتمــان«، حيــث يشيـــر مفهــوم التســويق االجتماعــي إلــى »تصميــم وتنفيــذ ومراقبــة البـــرامج التــي 
يـــراد التأثيـــر بهــا علــى قبــول األفــكار االجتماعيــة والتــي تحتــوي علــى ِاعتبــارات تخطيــط املنتــج، والتسعيـــر، والتـــرويج، والتوزيــع 

.)Kotler & Zaltman, 1971:  5( »وبحــوث التســويق

هــذا وباإلضافــة إلــى أن »التســويق االجتماعــي حقــق خطــوات هائلــة وكان لــه تأثيـــر إيجابــي علــى القضايــا االجتماعيــة فــي 
.)Kotler & Lee, 2008:  3( »مجــال الصحــة العامــة والســامة والبيئــة واملشــاركة املجتمعيــة
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هدفــت الدراســة إلــى: دراســة العاقــة بيـــن أبعــاد التســويق االجتماعــي وتغييـــر الســلوك الصحــي لطــاب جامعــة عيـــن شــمس 
)املنتــج  مــن  كل  بيـــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  عاقــة  توجــد  أنــه  إلــى  الدراســة  وتوصلــت  الحكايــة.  أصــل  الوقايــة  حملــة  باســتخدام 
االجتماعي، التـرويج االجتماعي، والتوزيع االجتماعي( وتغييـر السلوك الصحي لطاب جامعة عيـن شمس، وأنه ال توجد عاقة ذات 
داللــة إحصائيــة بيـــن التسعيـــر االجتماعــي وتغييـــر الســلوك الصحــي، وذلــك لحملــة )الوقايــة أصــل الحكايــة( محــل الدراســة. ويو�صــي 
الباحثيـــن بإضافــة أبعــاد جديــدة للتســويق االجتماعــي مثــل )ُبعــد قــادة الــرأي( باإلضافــة إلــى إجــراء هــذه الدراســة باالســتعانة بحمــات 

.)COVID-19 أخــرى مثــل )حملــة 100 مليــون صحــة، أو حمــات التوعيــة للوقايــة والحــد مــن انتشــار فيـــروس كورونــا املســتجد
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لــذا اهتمــت الدولــة بالجانبيـــن الصحــي والتوعــوي وكذلــك املؤسســات العامــة والخاصــة حيــث تــم إطــاق حملــة الوقايــة 
اصــل الحكايــة والتــي تعمــل علــي التوعيــة مــن مخاطــر العــادات الغذائيــة الخاطئــة، وحملــة أنــت أقــوى مــن املخــدرات، ومؤخــرا 
ًحملــة 100 مليــون صحــة للتوعيــة مــن أجــل الحــد والكشــف عــن فيـــروس C، وحمــات مكثفــة للوقايــة والحــد مــن انتشــار 
جائحــة فيـــروس كورونــا املســتجد COVID-19. وهــذا االهتمــام الكبيـــر بالجانــب التوعــوي ينبــع مــن الخطــر الجــم الــذي قــد 
يهــدد حيــاة اإلنســان بشــكل مباشــر، ولهــذا يبـــرز دور علــم التســويق االجتماعــي ملحاولــة الحــد مــن املخاطــر الســلوكية الصحيــة 
لألفــراد داخــل املجتمــع. حيــث أشــار Andreasen إلــى التســويق االجتماعــي بأنــه »تســويق التغييـــر االجتماعــي الــذي يســاعد علــى 

.)Andreasen, 1995:  5( »تبنــي أو اتبــاع الســلوك الصحــي والتنميــة االجتماعيــة والبيئيــة

تعتمــد علــى  التــي  البـــرامج االتصاليــة  مــن  بأنهــا »مجموعــة  عــرف 
ُ
ت التســويق االجتماعــي  أن حمــات  بالذكــر  والجديـــر 

التخطيــط لوضــع استـــراتيجيات إقناعيــة بهــدف تبنــي األفــكار أو الســلوكيات أو املمارســات االجتماعيــة اإليجابيــة، وتعتمــد 
هــذه الحمــات علــى بـــرامج متخصصــة فــي تغييـــر معــارف ومعلومــات واتجاهــات الجمهــور املســتهدف، ويـــرتبط نجاحهــا بمــدي 
التـــزامها بجميــع خطــوات التخطيــط ووضــع االستـــراتيجيات وتحديــد األهــداف واإلمكانــات البشــرية واملاديــة ومعرفــة ســمات 

الجمهــور وجدولــة الحملــة« )زعــوم، 9002: 8(.

وبنــاء علــى ذلــك فالصحــة ســواء أكانــت عقليــة أو جســدية أو نفســية مــن أســباب تقــدم أو تأخــر األمــم ولهــذا ســوف يقــوم 
الباحثيـــن فــي هــذه الدراســة بالتطــرق واســتخدام حملــة التوعويــة الصحيــة )الوقايــة أصــل الحكايــة( لدراســة العاقــة بيـــن 

أبعــاد التســويق االجتماعــي وتغييـــر الســلوك الصحــي لطــاب جامعــة عيـــن شــمس.

مراجعة الدراسات السابقة
دراسات متعلقة بالتسويق االجتماعي

علــى الرغــم مــن اختــاف آراء الباحثيـــن فــي الوقــوف علــى مزيــج موحــد للتســويق االجتماعــي إال أن )زنــاد، 2011( أشــار إلــى 
أن عناصــر التســويق االجتماعــي تتمثــل فــي )املنتــج االجتماعــي، التسعيـــر االجتماعــي، التـــرويج االجتماعــي والتوزيــع االجتماعــي(.

وهــذا مــا اتفقــت عليــه دراســة )ناصــر، 2016( أن التســويق االجتماعــي يتكــون مــن األبعــاد األربعــة واملتمثلــة فــي )املنتــج 
االجتماعــي، والتسعيـــر االجتماعــي، والتـــرويج االجتماعــي والتوزيــع االجتماعــي(، حيــث ســعت الدراســة إلــى رصــد أهــم القضايــا 
التــي تتناولهــا حمــات التســويق االجتماعــي بالتليفزيــون خــال فتـــرة الدراســة، ومعرفــة مــدى اتســاق القضايــا التــي تتناولهــا 
هــذه الحمــات مــع مــا يتطلبــه أفــراد املجتمــع مــن نشــر الوعــي بقضايــا معينــة، وأيًضــا رصــد الــدور الــذي يؤديــه التليفزيــون 
كأحــد وســائل االتصــال الجماهيـــري فــي نشــر الوعــي بقضايــا التنميــة، كمــا تعــد حمــات التســويق االجتماعــي أحــد األشــكال 
التــي تعكــس دور وســائل االتصــال الجماهيـــري فــي نشــر الوعــي لــدى الجمهــور بقضايــا التنميــة، والــدور الــذي تؤديــه حمــات 
التســويق االجتماعــي فــي توعيــة الجمهــور وإقناعــه بأفــكار معينــة ممــا يؤثـــر علــى ســلوكه فــي مواقــف عديــدة. وقــد اســتخدمت 
الوعــي بقضايــا  فــي نشــر  التســويق االجتماعــي  نجــاح حمــات  الدراســة  هــذه  مــن خــال  لنــا  املنهــج املســحي. ويتبيـــن  الباحثــة 
معينــة تـــرتبط إلــى حــد كبيـــر بتضافــر مجموعــة مــن العوامــل، وارتفــاع معــدل مشــاهدة حمــات التســويق االجتماعــي مقارنــة 
باإلعانــات األخــرى، باإلضافــة إلــى رصــد نجــاح حمــات التســويق االجتماعــي الثــاث التــي شــملتها فــي نشــر الوعــي بالقضايــا التــي 
تتبناهــا. وجــاء فــي هــذه مقدمــة هــذه الحمــات حملــة شــركة توشــيبا العربــي )شــكًرا يــا أمــي(، كذلــك جــاءت األفــكار الرئيســة 
واألخاقيــة فــي مقدمــة األفــكار التــي يـــرغبها الجمهــور املصــري. واســتخلصت الدراســة إلــى أن حمــات التســويق االجتماعــي أحــد 
األدوات الناجحــة فــي تبنــي الجماهيـــر ألفــكار وســلوكيات معينــة، كمــا إن التغييـــر واالختــاف لألفضــل هــو معيــار االقتنــاع 

والقبــول لــدى الجمهــور.

أمــا فــي دراســة )ياسيـــن وفايــدي، 2013( فإنهــا أشــارت إلــى أن مزيــج التســويق االجتماعــي يتكــون مــن العناصــر التاليــة: 
املنتــج )الفكــرة(،و التسعيـــر،و التـــرويج، والتوزيــع،و املشــاركة، واالعتمــاد املالــي، والسياســة، والجمهــور. ويـــرى الباحثيـــن أن 

اختــاف أبعــاد مزيــج التســويق االجتماعــي مــن دراســة ألخــرى يـــرجع إلــى طبيعــة كل دراســة وأســاليب تطبيقهــا.

ومثــال علــى ذلــك دراســة )أبــن مويـــزة، 2017( حيــث أشــارت إلــى أن التســويق االجتماعــي يقــاس بأبعــاد إضافيــة أخــرى، 
وبالتالــي فــإن الدراســة قامــت بقيــاس التســويق االجتماعــي باألبعــاد التاليــة )املنتــج،و التسعيـــر،و التـــرويج،والتوزيع،املشاركة، 
والدعــم اإليجابــي )السيا�صــي + اإلعامــي(. حيــث هدفــت الدراســة إلــى معرفــة دور التســويق االجتماعــي فــي تحقيــق املســئولية 
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االجتماعيــة للمنظمــة، وكيــف يمكــن االعتمــاد علــى الحمــات االجتماعيــة فــي تحقيــق ذلــك، وحــاول الباحــث معالجــة مشــكلة 
نقــص االهتمــام الــذي يعطيــه املسئوليـــن ملفهــوم املســؤولية االجتماعيــة فــي املنظمــة وخاصــة مــا ارتبــط باملنظمــة الصحيــة. 
ولتحقيــق ذلــك حــاول االعتمــاد علــى أســاليب البحــث املمكنــة كاملاحظــة، واملقابلــة مــع املسئوليـــن، وتــم االســتعانة كذلــك علــى 

أعــداد اســتبيان الختبــار ممارســات التســويق االجتماعــي واملســئولية االجتماعيــة.

بينمــا هدفــت دراســة )Kotler & Zaltman, 1971( إلــى معرفــة مــدى قابليــة تطبيــق مفاهيــم التســويق علــى مشــكلة 
تعزيـــز األســباب االجتماعية. حيث تم تعريف التســويق االجتماعي على أنه تصميم وتنفيذ ومراقبة البـــرامج التي يـــراد التأثيـــر 
بهــا علــى قبــول األفــكار االجتماعيــة التــي تحتــوي اعتبــارات تخطيــط املنتــج، والتسعيـــر، والتـــرويج، والتوزيــع وبحــوث التســويق.

بينمــا أشــارت دراســة )املحيميــد، 2016( إلــى كيفيــة اســتخدام التســويق االجتماعــي فــي تعزيـــز مفهــوم تـــرشيد اســتهاك 
الطاقــة الكهربائيــة لــدى املجتمــع الســعودي كعــاج لتلــك املشــكات مــن خــال وضــع نمــوذج متكامــل يمكــن مــن خالــه إحــداث 
تغييـــر إيجابــي فــي معــارف وقيــم واتجاهــات وســلوكيات املستهلكيـــن، وذلــك فــي ضــوء درجــة إملــام الشــباب الســعودي بمفهــوم 
وأهمية التســويق االجتماعي، والتعرف على أهم الوســائل اإلعانية التي يمكن اســتخدامها لتوعية تـــرشيد اســتخدام الطاقة 
الكهربائيــة لديهــم. ولتحقيــق أهــداف الدراســة فقــد تــم إعــداد اســتبانة لتوزيعهــا علــى عينــة الدراســة، وقــد تــم اختيــار عينــة 
ميســرة مــن الشــباب الســعودي، مقدارهــا )23( مفــردة، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن أهــم املشــكات التســويقية التــي تواجــه 
قطــاع الكهربــاء باململكــة العربيــة الســعودية هــي عــدم اســتخدام الوســيلة املناســبة فــي إقنــاع املستهلكيـــن بتـــرشيد اســتخدام 
الطاقــة الكهربائيــة، باإلضافــة إلــى عــدم التـركيـــز علــى املزايــا واملنافــع التــي تعــود علــى املواطنيـــن مــن قيامهــم بتـــرشيد اســتهاكهم 
للطاقــة الكهربائيــة، كمــا توصلــت الدراســة إلــى ضــرورة عمــل بـــرنامج تســويق اجتماعــي لنشــر فكــرة تـــرشيد اســتهاك الطاقــة 
الكهربائيــة، حيــث كانــت وســائل التواصــل االجتماعــي هــي أهــم الوســائل اإلعانيــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي إقنــاع الشــباب 

الســعودي بتـــرشيد اســتهاك الطاقــة الكهربائيــة.

للمنظمــات  التنافســية  القــدرة  وزيــادة  االجتماعــي  التســويق  بيـــن  العاقــة  بتحديــد   )2015 دراســة )صــادق،  وقامــت 
التســويق  بيـــن  العاقــة  إبـــراز  التاليــة:  الفرعيــة  األهــداف  مــن  مجموعــة  الهــدف  هــذا  مــن  وينبثــق  التطوعيــة  االجتماعيــة 
االجتماعــي وزيــادة القــدرة التنافســية للمنظمــات االجتماعيــة التطوعيــة فــي مجــال تحقيــق رضــا العمــاء واملستفيديـــن. إبـــراز 
العاقــة بيـــن التســويق االجتماعــي وزيــادة القــدرة التنافســية للمنظمــات االجتماعيــة التطوعيــة فــي مجــال تطويـــر نوعيــة الحيــاة 
وتحسيـــن جودتهــا. إبـــراز العاقــة بيـــن التســويق االجتماعــي وزيــادة القــدرة التنافســية للمنظمــات االجتماعيــة التطوعيــة فــي 
مجــال تحديــد أولويــات احتياجــات العمــاء واملستفيديـــن. إبـــراز العاقــة بيـــن التســويق االجتماعــي وزيــادة القــدرة التنافســية 
للمنظمــات االجتماعيــة التطوعيــة فــي مجــال توعيــة أفــراد املجتمــع بالقضايــا املجتمعيــة. وتعتبـــر الدراســة ضمــن الدراســات 
الوصفيــة، واســتخدمت منهــج البحــث االجتماعــي. وقــد طبقــت الدراســة االســتبيان كأداة لجمــع البيانــات علــى عــدد )114( مــن 
العامليـــن باملنظمــات التطوعيــة، باإلضافــة إلــى )31( عضــًوا مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي نفــس املنظمــات محــل الدراســة. 

ولقــد خلصــت الدراســة فــي نتائجهــا إلــى إثبــات صحــة فــروض الدراســة، وهــذا مــا تــم تحديــده فــي أهــداف الدراســة.

دراسات متعلقة بحمالت التوعية الصحية
قامــت دراســة )Kolodinsky & Reynolds, 2009( بتحديــد شــرائح مميـــزة ضمــن ســكان الواليــات املتحــدة الذيـــن يعانــون 
زيــادة الــوزن ليتــم اســتهدافهم بالرســائل ووســائل اإلعــام التــي تهــدف إلــى تحريــك األميـركييـــن نحــو أوزان أكثـــر صحــة. تــم اســتخدام 
التحليل العنقودي Cluster Analysis لتحديد شرائح املستهلكيـن على أساس كل من السلوكيات الغذائية ونمط الحياة املتعلقة 
فــي الســوق، وتــم استكشــاف اآلثــار املتـــرتبة علــى حمــات التســويق  بــاألوزان غيـــر الصحيــة. حــددت الدراســة خمســة قطاعــات 
االجتماعــي املصممــة لتحريــك األميـركييـــن نحــو أوزان أكثـــر صحــة. وأظهــرت هــذه الدراســة أنــه يمكــن تحديــد خمســة قطاعــات 
مميـــزة للســوق لجهــود التســويق االجتماعــي التــي تهــدف إلــى التصــدي لوبــاء الســمنة. مــن خــال تحديــد هــذه القطاعــات الخمســة، 
 تقــدم 

ً
ويمكــن أن تســتخدم حمــات التســويق االجتماعــي القنــوات والرســائل املختــارة التــي تنقــل املعلومــات األكثـــر أهميــة. وأخيـــرا

نتائــج هــذه الدراســة نظــرة ثاقبــة حــول كيفيــة تحسيـــن استـــراتيجيات التجزئــة ورســائل التســويق االجتماعــي للصحــة العامــة.

الجامعــة، وتقديـــر معنويــة  لــدى شــباب  التدخيـــن  التعــرف علــى دوافــع  إلــى  قــد تطرقــت   )2012 )ثابــت،  دراســة  أمــا 
الجنســية،  مثــل  الديموغرافيــة،  املؤثـــرات  ببعــض  منهمــا  كل  تأثـــر  ودرجــة  ملكافحتــه،  املقتـــرحة  للوســائل  النســبية  األهميــة 
واإلقامــة )بعيــًدا عــن األســرة، أو مــع األســرة(، والتخصــص العلمــي فــي الدراســة، وإجمالــي الدخــل الشــهري لألســرة، ويتضمــن 
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 للعاقــات املحتملــة ملــدى التوافــق بيـــن االتجاهــات والســلوك لــدى شــباب الجامعــة، وتقديــم التوصيــات 
ً
البحــث كذلــك تحليــا

التــي تعالــج أهــم جوانــب القصــور فــي مجهــودات مكافحــة التدخيـــن. وقــد أوصــت الدراســة، بعمــل متصــل لنوعيــة التدخــات 
املتعلقــة بمكافحــة التدخيـــن وتوقيتهــا، مــع التـركيـــز علــى تقســيم الســوق إلــى قطاعــات، وتطويـــر بـــرنامج التســويق االجتماعــي 
و�صــى 

ُ
الــذي يتــاءم مــع كل قطــاع، وبــدء التدريــب والتوعيــة فــي مجابهــة التدخيـــن مبكــًرا، بــدًءا مــن املــدارس االبتدائيــة. كمــا أ

بــأن يتــم التحــرك فــي الجهــود املبذولــة ملكافحــة التدخيـــن فــي اململكــة مــن خــال منظومــة متكاملــة مــع البعــد عــن قصــر النظــر 
 
ً
 متأصــا

ً
التســويقي فــي هــذه املكافحــة، وأن يتعــدى ذلــك إلــى تأصيــل عــادات وســلوكات اجتماعيــة، وأنمــاط حيــاة تكــون جــزءا

 بــأن يتــم التـركيـــز علــى الجهــود التســويقية متعــددة 
ً
و�صــى أيضــا

ُ
مــن كيــان املواطــن لارتقــاء بالتنميــة االقتصاديــة والبشــرية. وأ

األطــراف بإشــراك جميــع أجهــزة الدولــة واملنظمــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والتشــريعية والسياســية، مــع فــرض ضرائــب 
عاليــة علــى منتجــات الدخــان؛ بمــا يـــرفع ســعرها إلــى مــا يماثــل الســعر فــي دول اإلنتــاج ذاتهــا أو أعلــى، ومنــع اإلعــان والتـــرويج 

ملنتجــات التبــغ، والتشــديد علــى التحذيـــر املصــور علــى علــب الدخــان.

وعلــي جانــب أخــر جــاءت دراســة )الخاجــة، 2012( بعنــوان “فعاليــة حمــات التســويق االجتماعــي فــي التوعيــة الصحيــة” 
وقامــت هــذه الدراســة بقيــاس دور االتصــاالت التســويقية فــي التعامــل مــع القضايــا االجتماعيــة فــي إطــار التســويق االجتماعــي 
واالتصاالت املتكاملة بتحليل وتقييم نموذج واقعي لحملة صحية نظمها مستشفى )توام جون هوبكنـز( وبإشراف من وزارة 

الصحــة فــي دولــة اإلمــارات، وتســعى الدراســة إلــى شــرح تأثيـــر االتصــاالت علــى معــارف واتجاهــات وســلوك الجمهــور املســتهدف.

أمــا دراســة )Palmer & Others, 2006( فقــد ســعت إلــى التعــرف علــى دور اإلعانــات التــي تحــث الطــاب علــى االهتمــام 
بحضــور بـــرامج اإلقــاع عــن الكحوليــات، وقــد طبقــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا )551( مفــردة مــن الطــاب الذيـــن يتناولــون 
الكحوليــات بكثـــرة وقــد أشــارت الدراســة إلــى أن 23% مــن أفــراد العينــة أكــدوا علــى احتماليــة حضورهــم البـــرامج بعــد تعرضهــم 
 مختلفة من 

ً
لإلعانات بينما أكد 7 % على حضورهم للبـــرامج، كما أكدت الدراســة على أن الرســائل املتنوعة تناســب أنواعا

 أكبـــر مــن اإلعانــات األخــرى.
ً
الجمهــور، وأن اإلعــان الــذي يحتــوي علــى معلومــات حقــق تأثيـــرا

وقامــت دراســة )محمــد، 2008( بتقييــم دور حمــات التســويق االجتماعــي التــي تدعــو للتبـــرع لصالــح مر�صــى الســرطان، 
وكفالــة اليتيــم، والتبـــرع بالــدم، حيــث قامــت الباحثــة بإجــراء تحليــل مضمــون للحمــات الثاثــة، وأجــرت دراســة ميدانيــة علــى 
عينة قوامها 400 مفردة من الشــباب املصري لقياس مدى تأثيـــر هذه الحمات على درجة وعيهم، واتجاهاتهم، وســلوكياتهم 
حيــال املشــاركة املجتمعيــة فــي املجــاالت التــي تطرحهــا. تمثلــت أهــم نتائــج الدراســة فيمــا يلــي: يشــاهد الشــباب املصــري الحمــات 
االجتماعية بنسبة 89.4%، كما غلبت صفة عدم االنتظام على املشاهدة، وتوصلت الدراسة إلى تفضيل الشباب ملشاهدة 
اإلعانــات االستشــهادية التــي تســتخدم شــخصيات معروفــة بنســبة 56.1%، كذلــك اتســم اتجــاه املبحوثيـــن تجــاه الحمــات 
باإليجابيــة، بحيــث رأوا أن هــذه الحمــات تثيـــر التعاطــف، وتشــجع علــى املشــاركة، كمــا أثبتــت وجــود عاقــة طرديــة بيـــن حجــم 
تعــرض الشــباب لهــذه الحمــات الثاثــة وبيـــن درجــة وعيهــم بهــا، وكذلــك حجــم مشــاركتهم االجتماعيــة الفعليــة باملــال واملجهــود 

باســتثناء حملــة التبـــرع بالــدم.

التســويق  تدخــات  فعاليــة  دراســة  إلــى   )Gordon, McDermotta, Steada & Angusa, 2006( دراســة  وهدفــت 
االجتماعــي املصممــة لتحسيـــن النظــام الغذائــي وزيــادة النشــاط البدنــي ومعالجــة إســاءة اســتخدام املــواد املخــدرة. وأشــارت 
النتائــج أن تدخــات التســويق االجتماعــي يمكــن أن تكــون فعالــة فــي تحسيـــن النظــام الغذائــي، وزيــادة التماريـــن، ومعالجــة 
 إلــى أن التســويق االجتماعــي 

ً
إســاءة اســتخدام مــواد مثــل الكحــول والتبــغ والعقاقيـــر غيـــر املشــروعة. وأشــارت الدراســة أيضــا

 للغايــة لتحسيـــن الصحــة علــى املســتوى الفــردي وعلــى مســتوى البيئــة والسياســات علــى نطــاق أوســع.
ً
 واعــدا

ً
يوفــر إطــارا

بينمــا أشــارت دراســة )حسانيـــن، 2013( إلــى التعــرف علــى دور حمــات التوعيــة اإلعاميــة بالقنــوات الفضائيــة املصريــة 
فــي دعــم املســئولية املجتمعيــة لــدى الجمهــور، حيــث طبقــت الدراســة علــى عينــة مــن الجمهــور قوامهــا 480 مفــردة فــي املرحلــة 
العمريــة مــن 50-18 ســنة بمحافظتــي املنيــا ودميــاط واســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي وتوصلــت الدراســة إلــى أن الحمــات 
إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  أنــه  إلــى  النتائــج  وأشــارت  املجتمعيــة،  باملســئولية  الشــعور  زيــادة  إلــى  تــؤدي  اإلعاميــة 
بيـــن املجموعــات املختلفــة للمتغيـــرات  فــي املشــاركة املجتمعيــة، وتوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة  بيـــن الذكــور واإلنــاث 

الديموجرافيــة للجمهــور بالنســبة ملتغيـــرات النــوع، والتعليــم ومســتوى الشــعور باملســئولية املجتمعيــة.
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وعملــت دراســة )Niederdeppe & Others, 2007( للتعــرف علــى دور البـــرامج التــي تحتــوي علــى حمــات إعاميــة فــي 
التأثيـــر علــى الجمهــور، مــن خــال التطبيــق علــى بـــرنامج “فلوريــدا” للتحكــم فــي التدخيـــن وارتباطــه بارتفــاع معــدل االمتنــاع عــن 
جريــت الدراســة علــى عينــة مــن املراهقيـــن بلــغ قوامهــا )1600( مراهــق فــي الفتـــرة العمريــة مــا 

ُ
التدخيـــن بيـــن الشــباب، حيــث أ

بيـــن )16-11( عــام، وتوصلــت الدراســة إلــى أن التغطيــة اإلخباريــة لحمــات مكافحــة التدخيـــن تؤثـــر علــى املراهقيـــن فــي ارتفــاع 
معــدالت االمتنــاع عــن التدخيـــن بيـــن املراهقيـــن.

بينمــا دراســة )يســري، 2016( فقــد هدفــت إلــى التعــرف علــى مــدى تعــرض الشــباب املصــري إلعانــات التســويق االجتماعــي 
بالفضائيــات. وتتمنــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة، وقــد طبقــت الدراســة علــى عينــة عمديــة قوامهــا 420 مفــردة فــي 
االعتمــاد علــى اســتمارة اســتقصاء، وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى ارتفــاع نســبة مــن يشــاهدون اإلعانــات التليفزيونيــة مــن الشــباب 
 51.5%، يليهــا فــي املرتبــة الثانيــة مــن يشــاهدونها دائًمــا بنســبة 39% وكذلــك 

ً
املصــري حيــث بلغــت نســبة مــن يشــاهدونها أحيانــا

احتلــت شــبكة تليفزيــون الحيــاة املرتبــة األولــى فــي قائمــة القنــوات التــي تشــاهد عليهــا أفــراد العينــة إعانــات التســويق االجتماعــي 
وجاءت فتـــرة املســاء )9-4 مســاًء( في مقدمة الفتـــرات التي تتعرض فيها أفراد العينة إلعانات التســويق االجتماعي بالفضائيات.

أمــا دراســة )Griffin & Others, 2008( فقــد هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور الحمــات اإلعاميــة فــي توعيــة 
األفــراد بخطــر الفيضانــات واكتســاب معلومــات عنهــا وتــم إجــراء الدراســة علــى أكثـــر مقاطعــة تتعــرض للفيضــان فــي الفتـــرة 
مــن أكتوبـــر 1999 إلــى أبـــريل 2000، وذلــك عــن طريــق املكاملــات الهاتفيــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن األشــخاص القريبيـــن مــن 
املخاطــر لديهــم قــدرة أكبـــر فــي طلــب املعلومــات حيــث إن لديهــم إحســاس بقــرب الخطــر منهــم، كذلــك التعليــم يوثـــر علــى طلــب 

.
ً
املعلومــات، فاألفــراد األعلــى فــي املســتوى التعليمــي أكثـــر وأعلــى قــدرة علــى طلــب املعلومــات مــن األفــراد األقــل تعليمــا

وهدفــت دراســة )زعــوم، 2009( إلــى التعــرف علــى أهــم القيــم املتضمنــة فــي حمــات التســويق االجتماعــي فــي مجتمــع 
نتائــج الدراســة  اإلمــارات Social Marketing Campaigns وعاقتهــا بفكــرة التغييـــر االجتماعــي Social Change. وأظهــرت 
أن مختلــف القيــم االجتماعيــة قــد احتلــت املرتبــة األولــى وذلــك بنســبة 20.30% مــن مجمــوع القيــم املدروســة. ومــن حيــث 
االستـــراتيجيات املســتخدمة فــي هــذه الحمــات فقــد تبيـــن مــن نتائــج الدراســة أن الحمــات الســلوكية قــد احتلــت املرتبــة األولــى 

وذلــك بنســبة 37.5%. واحتــل تغييـــر الســلوك املرتبــة األولــى بنســبة 57.5% مــن مجمــوع مســتويات التغييـــر االجتماعــي.

بينمــا ســعت دراســة )رضــوان، 2017( إلــى التعــرف علــى دور حمــات التســويق االجتماعــي التــي تنفذهــا هيئــة كهربــاء وميــاه 
300 مفــردة مــن جنســيات وفئــات  جريــت الدراســة علــى عينــة مــن 

ُ
أ التـــرشيد.  بهــدف توعيــة املتعامليـــن بســلوكيات  الشــارقة 

مختلفــة، حيــث توصلــت إلــى عــدد مــن النتائــج مــن أهمهــا متابعــة فئــات املتعامليـــن لهــذه الحمــات مــن خــال عــدد مــن وســائل 
اإلعــام واالتصــال فــي مقدمتهــا التليفزيــون واإلنتـــرنت. كمــا توصلــت إلــى أن هــذه الفئــات تتبنــي عــدد مــن الســلوكيات التــي تعمــل 
الحمــات علــى التســويق لهــا ســواء الخاصــة بتـــرشيد اســتهاك امليــاه أو الكهربــاء. وكشــفت الدراســة عــن ارتفــاع نســب التقييــم 
وإعاميــة  اتصاليــة  لوســائل  واســتخدامها  مهمــة  ملعلومــات  ونشــرها  التأثيـــر  علــى  قدرتهــا  حيــث  مــن  الحمــات  لهــذه  اإليجابــي 
ماءمــة. وأوصــت الدراســة بأهميــة قيــام الهيئــات الحكوميــة بالرصــد املســتمر لفاعليــة حمــات التوعيــة والتســويق االجتماعــي 
التــي تنفذهــا، وإلــى إيجــاد تكامــل بيـــن الوســائل االتصاليــة املســتخدمة، إلــى جانــب مخاطبــة كافــة فئــات الجمهــور مراعيــة اختــاف 

الثقافــات واالحتياجــات.

دراسات متعلقة بالتسويق االجتماعي والسلوك الصحي

فــي تغييـــر الســلوك الصحــي وذلــك مــن خــال  إلــى مــدى تأثيـــر التســويق االجتماعــي   )2020 دراســة )دســوقي،  أشــارت 
معرفــة دور املزيــج التســويقي االجتماعــي فــي تغييـــر الســلوك الصحــي، وذلــك باســتخدام حملــة »أنــت أقــوى مــن املخــدرات«، 
حيــث اعتمــدت الدراســة فــي تصميمهــا علــي املنهــج الوصفــي التحليلــي لعاقــات الســبب والنتيجــة املحتملــة بيـــن املتغيـــرات، كمــا 
تــم توزيــع اســتمارات االســتقصاء علــي عينــة الدراســة واملكونــة مــن )384( مفــردة مــن طــاب جامعــة عيـــن شــمس، هــذا وقــد تــم 
عــرض حملــة التوعيــة املختــارة بنــاًء علــي دراســة اســتطاعية علــي عينــة ميســرة مكونــة مــن )25( مفــردة مــن طــاب كليــة التجــارة 
بجامعــة عيـــن شــمس. وخلصــت نتائــج الدراســة إلــى أن هنــاك تأثيـــر إيجابــي ذو داللــة إحصائيــة للتســويق االجتماعــي بأبعــاده 
الصحــي  الســلوك  تغييـــر  فــي  االجتماعــي(  والتوزيــع  االجتماعــي،  والتـــرويج  االجتماعــي،  والتسعيـــر  االجتماعــي،  )املنتــج  األربعــة 

للجمهــور املســتهدف، وذلــك لحملــة »أنــت أقــوى مــن املخــدرات« محــل الدراســة.
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 هدفت إلى التعرف على تأثيـــر بـــرامج التسويق االجتماعي على السلوك 
ً
بينما دراسة )Stead & Others, 2007( أيضا

واألنشــطة  املخــدرات  التدخيـــن،  الكحــول،  لحمــات  العامــة  والسياســات  البيئــة  مســتوى  علــى  التغييـــر  وإحــداث  الفــردي 
البدنيــة، واســتخدمت الدراســة منهــج املســح للدراســات الســابقة التــي تناولــت الحمــات اإلعاميــة وتوصلــت إلــى أن بعــض 
استـــراتيجية  األخــرى  الحمــات  واســتخدمت  االجتماعــي  التســويق  إطــار  فــي  االجتماعيــة  اإلعانــات  اســتخدمت  الحمــات 
التســويق االجتماعــي، وقــد أكــدت النتائــج علــى أن الحمــات التــي ينطبــق عليهــا مبــادئ التســويق االجتماعــي تتميـــز بقدرتهــا علــى 

إحــداث التغييـــر علــى املســتوى الفــردي أو السياســات العامــة.

أشــارت دراســة )بــن قشــوة والــرف، 2015( إلــى تحديــد أهميــة التســويق االجتماعــي فــي تـــرشيد الســلوك الصحــي لــدى 
التســویقیة  البـــرامج  فــي  الجزائــري  الصحــي  القطــاع  عمــال  مــن  عينــة  آلراء  تحلیلیــة  دراســة  خــال  مــن  املستهدفيـــن  األفــراد 
التوعویة الوقائية التي تقوم بها املؤسســة الصحية التابعیین لها، وقد تحددت الدراســة بمتغيـــر مســتقل تمثل في )التســویق 
االجتماعــي( بأبعــاده األربعــة املتمثلــة فــي )املنتــج االجتماعــي، والتسعيـــر االجتماعــي، والتـــرويج االجتماعــي والتوزيــع االجتماعــي(، 
ومتغيـــر تابــع تمثــل فــي )الســلوك الصحــي( ألفــراد املجتمــع، ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم تطويـــر قائمــة اســتقصاء لغــرض 
جمــع البيانــات مــن أفــراد العينــة، وبلــغ تعدادهــا )43( مفــردة، لتتوصــل الدراســة فــي األخيـــر إلــى مجموعــة مــن النتائــج كان 
مــن أبـــرزها أن هنــاك دور لألبعــاد التاليــة )املنتــج االجتماعــي، والتـــرويج االجتماعــي والتوزيــع االجتماعــي( فــي تـــرشيد الســلوك 
الصحــي لألفــراد، وأنــه ال يوجــد دور لُبعــد )التسعيـــر االجتماعــي( فــي تـــرشيد الســلوك الصحــي لألفــراد. وتو�صــي الدراســة فــي 
األخيـــر بضــرورة زيــادة االهتمــام أكثـــر بالبـــرامج التســویقیة االجتماعيــة ملــا لهــا دور مهــم فــي إكســاب أفــراد املجتمــع لســلوكيات 

صحيــة ســليمة.

الفجوة البحثية: بناًء على مراجعة الباحثيـــن للدراسات السابقة وِجد أن بعضها قد عالج قضية التسويق االجتماعي 
فــي إحــداث تغييـــر للســلوك الصحــي، ودراســات أخــرى ناقشــت قضيــة حمــات التســويق وحمــات  بأبعــاده املختلفــة ودوره 
التوعيــة الصحيــة ودورهــا فــي زيــادة الوعــي الصحــي للجمهــور املســتهدف، ومــن هنــا وِجــدت الفجــوة البحثيــة فــي معالجــة قضيــة 
دور التســويق االجتماعــي باســتخدام حملــة التوعيــة الصحيــة »الوقايــة أصــل الحكايــة« فــي تغييـــر الســلوك الصحــي لطــاب 

جامعــة عيـــن شــمس.

الدراسة االستطالعية

اإلعــان ممثــا  هــذا  ليكــون  إعــان واحــد  اختيــار  اســتطاعية، وذلــك لاســتقرار علــى  بإجــراء دراســة  الباحثيـــن  قــام 
ًللحملــة فــي الدراســة امليدانيــة. حيــث تــم اختيــار إعانيـــن مــن حملــة الوقايــة أصــل الحكايــة للدكتــور/ شــريف علــى عبــد العــال 
استشــاري طــب األطفــال والتغذيــة - املديـــر التنفيــذي للجمعيــة املصريــة لطــب األطفــال، وهــو الطبيــب الــذي ظهــر فــي سلســلة 
إعانــات الحملــة، وتــم عــرض اإلعانيـــن التوعوييـــن علــي عينــة ميســرة مكونــة مــن )25( مفــردة مــن طــاب كليــة التجــارة، جامعــة 

ــي الحملــة كمــا يلــي:-
َ
عيـــن شــمس، حيــث كان مضمــون إعان

اإلعالن األول: يشيـر إلى مخاطر تناول أدوية املضادات الحيوية بشكل عشوائي بدون استشارة الطبيب، وأن تلك - 
السلوكيات غيـر الصحية تعرض صحة الفرد لألذي وتضر باملناعة والكلي والكبد، وأشــار اإلعــان التوعوي أن 
تقريـر منظمة الصحة العاملية World Health Organization يشيـر أن “املضاد الحيوي بكثـرة يؤذي، والبد من 
استشارة الطبيب، والبد من املريض أن يكمل جرعة املضاد الحيوي حتي ولو شعر بتحسن، إلنه إذا أوقفه من 
تلقاء نفسه من املحتمل عدم قتل كل البكتيـريا، ومن املمكن أن يتعرض الشخص للعدوي مرة أخري، والبكتيـريا 
الحية املتبقية ستكون مقاومة، وأن العدوي تلو األخرى قد تؤدي إلى ضعف الجهاز املناعي وال يستطيع مقاومة 

األمراض مثل السرطان، وأن 18% من أنواع السرطانات تكون بسبب العدوي”.

اإلعالن الثاني: يشيـر إلى مخاطر الكسل وعدم الحركة وتناول أطعمة غنية بالزيوت والدهون، وأن تلك السلوكيات - 
غيـر الصحية تعرض صحة الفرد للسمنه والتي تـزيد من نسب اإلصابة بأمراض القلب والكبد واملفاصل، وأشار 
اإلعان التوعوي أن تقريـر منظمة الصحة العاملية World Health Organization يشيـر إلى أن “الكسل وعدم 
الحركة والوزن الزائد يسببوا من 20 إلى 33% من أنواع السرطانات”. وبناًء علي ما تم طرحة من معلومات توعوية 

بالحملتيـن تم طرح األسئلة املوضحة في جدول رقم )1(:



املجلة العربية لإلدارة، مج 43، ع 2 )تحت النشر( - يونيو )حزيـران( 2023

41

جدول رقم )1(
األسئلة االستطالعية الختيار إعالن توعوي يمثل حملة الوقاية أصل الحكاية

إعالن د/ شريف الثانيإعالن د/ شريف األولاألسئلة االستطالعيةم
اإلعان التوعوي الذي له أهمية أكبـر من وجهة نظري هو1
اإلعان التوعوي الذي يحتوي على معلومات لفتت انتباهي بشكل أكبـر هو2
اإلعان التوعوي الذي حصلت منه على استفادة أكبـر هو 3
اإلعان التوعوي األكثـر أهمية لصحة مجتمعنا من وجهة نظري هو4
تـرجح من حيث الخطور مخاطر ضعف املناعة أم مخاطر السمنة 5

املصدر: إعداد الباحثيـن.

وكانــت نتائــج اإلجابــات عــن األســئلة االســتطاعية الختيــار إعــان توعــوي يمثــل حملــة الوقايــة أصــل الحكايــة موضحــة 
فــي جــدول رقــم )2(:-

جدول رقم )2(
إجابات األسئلة االستطالعية الختيار إعالن توعوي يمثل حملة الوقاية أصل الحكاية

النتائجم
إعالن د/ شريف الثانيإعالن د/ شريف األول

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار
68%3217%8اإلعان التوعوي الذي له أهمية أكبـر من وجهة نظري هو1
56%4414%11اإلعان التوعوي الذي يحتوي على معلومات لفتت انتباهي بشكل أكبـر هو2
64%3616%9اإلعان التوعوي الذي حصلت منه على استفادة أكبـر هو 3
80%2020%5اإلعان التوعوي األكثـر أهمية لصحة مجتمعنا من وجهة نظري هو4
76%2419%6تـرجح من حيث الخطور مخاطر ضعف املناعة أم مخاطر السمنة 5

69%3117%8متوسط النتائج
.)IBM SPSS Statistics Version 25( املصدر: إعداد الباحثيـن في االعتماد على نتائج بـرنامج التحليل اإلحصائي

يتضح من جدول رقم )2(:

أفاد )8( طاب بأن اإلعان التوعوي الذي له أهمية أكبـر كان إعان د. شريف األول )املناعة( وذلك بنسبة )32%(، في مقابل - 
اختيار )17( طالب إلعان د. شريف الثاني )السمنة( وذلك بنسبة )%68(.

أفــاد )11( طالب بــأن اإلعــان التوعوي الــذي يحتوي على معلومات لفتت االنتباه بشكل أكبـر كــان إعــان د. شريف األول - 
)املناعة( وذلك بنسبة )44%(، في مقابل اختيار )14( طالب إلعان د. شريف الثاني )السمنة( وذلك بنسبة )%56(.

أفــاد )9( طاب بأن اإلعــان التوعوي املتحصل منه على استفادة أكبـر كان إعــان د. شريف األول )املناعة( وذلــك بنسبة - 
)32%(، في مقابل اختيار )17( طالب إلعان د. شريف الثاني )السمنة( وذلك بنسبة )%68(.

أفاد )5( طاب بأن اإلعان التوعوي األكثـر أهمية لصحة املجتمع كان إعان د. شريف األول )املناعة( وذلك بنسبة )%20(، - 
في مقابل اختيار )20( طالب إلعان د. شريف الثاني )السمنة( وذلك بنسبة )%80(.

أفــاد )6( طاب بأن اإلعــان التوعوي األكثـر خطورة كان إعــان د. شريف األول )ضعف املناعة( وذلــك بنسبة )24%(، في - 
مقابل اختيار )19( طالب إلعان د. شريف الثاني )مخاطر السمنة( وذلك بنسبة )%76(.

نستخلص مما سبق:

بالنظــر فــي متوســط نتائــج أســئلة الدراســة االســتطاعية نجــد أن متوســط التفضيــل إلعــان د. شــريف 
األول )ضعف املناعة( من ِقبل أفراد عينة الدراســة قد بلغ )8( مفردات فقط من أصل )25( مفردة وبمتوســط 
نســبة موافقــة بلــغ )13%(، بينمــا بلــغ متوســط التفضيــل إلعــان د. شــريف الثانــي )مخاطــر الســمنة( )17( مفــردة 
وبمتوســط نســبة وافقــة )96%(، لــذا فــإن الباحثيـــن وبنــاًء علــي نتائــج إجابــات األســئلة املطروحــة، قــد رجحــوا 
اإلعــان التوعــوي الثانــي للدكتــور شــريف علــى عبــد العــال املتعلــق بمخاطــر الســمنة ليتــم اســتخدامه فــي الدراســة 

امليدانيــة وليكــون هــذا اإلعــان ممِثــا ًلحملــة التوعيــة الصحيــة )الوقايــة أصــل الحكايــة(.
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مشكلة وتساؤالت الدراسة
تتلخــص مشــكلة الدراســة فــي تحديــد جوهريــة العاقــة بيـــن أبعــاد التســويق االجتماعــي وتغييـــر الســلوك الصحــي لطــاب 
جامعــة عيـــن شــمس باســتخدام حملــة الوقايــة أصــل الحكايــة، وبنــاًء علــى ذلــك فــإن مشــكلة الدراســة تتبلــور فــي التســاؤالت التاليــة:

التساؤل األول: ما هي العاقة بيـن أبعاد التسويق االجتماعي وتغييـر السلوك الصحي لطاب جامعة عيـن شمس - 
باستخدام حملة الوقاية أصل الحكاية.

الــتــســاؤل الــثــانــي: مـــا هـــي الــعــاقــة بــيـــــن املــنــتــج االجــتــمــاعــي وتــغــيــيـــــر الــســلــوك الــصــحــي لــطــاب جــامــعــة عــيـــــن شمس - 
باستخدام حملة الوقاية أصل الحكاية.

شمس -  عيـن  جامعة  لطاب  الصحي  السلوك  وتغييـر  االجتماعي  التسعيـر  بيـن  العاقة  هي  ما  الثالث:  التساؤل 
باستخدام حملة الوقاية أصل الحكاية.

الــتــســاؤل الــرابــع: مــا هــي الــعــاقــة بيـن الــتـــــرويــج االجــتــمــاعــي وتغييـر الــســلــوك الصحي لــطــاب جامعة عيـن شمس - 
باستخدام حملة الوقاية أصل الحكاية.

شمس -  عيـن  جامعة  الصحي لطاب  السلوك  وتغييـر  االجتماعي  التوزيع  بيـن  العاقة  هي  ما  الخامس:  التساؤل 
باستخدام حملة الوقاية أصل الحكاية.

 أهداف الدراسة
تســعى هــذه الدراســة إلــى معرفــة دور التســويق االجتماعــي باســتخدام حمــات التوعيــة الصحيــة فــي تغييـــر الســلوك 

الصحــي وبنــاًء علــى ذلــك فــإن الدراســة تهــدف إلــى مــا يلــي:-

الهدف األول: دراسة العاقة بيـن أبعاد التسويق االجتماعي وتغييـر السلوك الصحي لطاب جامعة عيـن شمس - 
باستخدام حملة الوقاية أصل الحكاية.

الهدف الثاني: تحديد إذا ما كان هناك عاقة بيـن املنتج االجتماعي وتغييـر السلوك الصحي لطاب جامعة عيـن - 
شمس باستخدام حملة الوقاية أصل الحكاية.

الهدف الثالث: معرفة إذا ما كان هناك عاقة بيـن التسعيـر االجتماعي وتغييـر السلوك الصحي لطاب جامعة - 
عيـن شمس باستخدام حملة الوقاية أصل الحكاية.

الهدف الرابع: تحديد إذا ما كــان هناك عاقة بيـن التـرويج االجتماعي وتغييـر السلوك الصحي لطاب جامعة - 
عيـن شمس باستخدام حملة الوقاية أصل الحكاية.

الهدف الخامس: معرفة إذا ما كان هناك عاقة بيـن التوزيع االجتماعي وتغييـر السلوك الصحي لطاب جامعة - 
عيـن شمس باستخدام حملة الوقاية أصل الحكاية.

الهدف السادس: الخروج بنتائج وتوصيات يمكن أن تخدم أصحاب القرار من منفذي حمات التسويق االجتماعي - 
التي تهدف إلى التوعية الصحية.

أهمية الدراسة
إن أهمية الدراسة تدور حول ثاثة محاور كما يلي:-

األهمية العلمية: وتكمن في محاولة سد الفجوة البحثية في هذا املوضوع.- 
األهمية العملية االقتصادية: إن هذا البحث يساعد املسوقيـن والجهات املعنية )كوزارات الصحة والثقافة والتضامن - 

االجتماعي ووزارة الدولة لإلعام والهيئة الوطنية لإلعام وجمعية أصدقاء املبادرة القومية ضد السرطان( في معرفة 
الصحي لطاب جامعة عيـن  السلوك  وتغييـر  االجتماعي  التسويق  أبــعــاد  بيـن  العاقة  وقــوة ومعنوية  مــدى طبيعة 
شمس باستخدام حملة الوقاية أصل الحكاية، وذلك لتصميم وتنفيذ وإطاق حمات تساهم في زيادة الوعي الصحي 

واتباع العادات الغذائية الصحية السليمة لتقوية املناعة والحفاظ على الثـروة البشرية.

األهمية الشخصية للباحثيـن: تكمن في شغف الباحثيـن لمعرفة الدور الذي يقوم به التسويق االجتماعي من تسويق - 
السلوكيات. وجــدول رقم )3( يوضح متغيـرات وبنود مقاييس متغيـرات  لتغييـر  الهادفة  الحمالت  لألفكار بواسطة 

الدراسة لحملة الوقاية أصل الحكاية.
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جدول رقم )3(
بنود مقاييس متغيـرات الدراسة لحملة الوقاية أصل الحكاية

متغيـرات الدراسة
الدراسةبنود املقاييس)التعريق النظري للمتغيـر(

قل
ست

امل
ر 

غيـ
ملت

ا
ي(

اع
تم

الج
ق ا

وي
س

الت
املنتج االجتماعي)

هو “ما تقدمه املنظمة من عرض للجمهور املستهدف. 
 أن 

ً
ويجدر اإلشارة إلى أن املنتج االجتماعي ليس شرطا

يكون منتج مادي ملموس، ولكن قد يكون في شكل 
خدمة مثل )التحاليل الطبية(، أو ممارسة مثل )الحمية 
الغذائية(، أو فكرة مثل )الوقاية(، أو خليط مما سبق” 

.)Kotler & Edwardo, 1989:  44(

ِقبــل  مــن  اتباعهــا  الواجــب  الصحيــة  الســلوكيات  ح2  تعــرض 
. املشــاهد

اتباعــه  عنــد  املشــاهد  علــى  تعــود  التــي  الفوائــد  علــى  ح2  تحتــوي 
املطلــوب. الصحــي  للســلوك 

فــي حالــة عــدم امتثــال املشــاهد  ح2 علــى املخاطــر املتصــورة  تـــركز 
املطلوبــة. الصحيــة  للســلوكيات 

تعزز ح2 من املعرفة الصحية لدى املشاهد.
وفكــرة  التوعيــة  نشــر  بجانــب  وعاجيــة  طبيــة  خدمــات  ح2  تقــدم 

الخاطئــة. الصحيــة  العــادات  تجنــب 
تحرص ح2 على ذكر اسم أو شعار الحملة.

)دسوقي، 
)2020

قل
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غيـ
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التسعيـر االجتماعي)

هو “ما يتحمله الجمهور املستهدف من تكلفة، وقد 
تكون تلك التكلفة نفسية، أو عاطفية )وجدانية(، أو 

اجتماعية، أو سلوكية، أو زمنية، أوعملية، أو مادية، أو 
تكلفة مالية”

)Kotler & Edwardo, 1989:  44( 

توعويــة  معلومــات  علــى  الحصــول  مــن  ح2  لـــ  املشــاهد  يســتفيد 
مجانيــة. صحيــة 

تـــركز ح2 علــى قــدره تخلــص الفــرد مــن النظــرة الســلبية مــن أقرانــه 
فــي حالــة احتـــرامه للســلوكيات الصحيــة.

تشيـر ح2 إلى عواقب سلوكيات األفراد غيـر الصحية.
تحــرص ح2 علــى توفيـــر وقــت املشــاهد عــن طريــق عــرض حمــات 

توعيــة ذات مــدة قصيـــرة.
تـــركز ح2 علــى طمأنــة املشــاهد مــن خــال عــرض معلومــات للوقايــة 

مــن املخاطــر الصحيــة.

)دسوقي، 
)2020
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التـرويج االجتماعي)

هو “استخدام املؤسسة لجميع الجهود واألساليب 
الشخصية وغيـر الشخصية إلخبار العميل املستهدف 

بالخدمة أو الخدمات التي تقدمها املؤسسة، وشرح 
مزاياها وخصائصها، وكيفية االستفادة منها وإقناعه 
بالتعامل مع املؤسسة واملعني يشيـر إلى املصطلحيـن 

معا” )التـرويج التجاري والتـرويج االجتماعي(
)البكري، 2011: 14(.

توفر الرسائل التـرويجية في ح2 املعلومات الكافية عن الحملة.
الثقافــة  نشــر  فــي  ح2  ل  التوعويــة  التـــرويجية  الرســائل  تســاهم 

املشــاهد. لــدى  الصحيــة  الســلوكية 
إقناعــي  فــي  تســاهم  ح2  فــي  التوعويــة  التـــرويجية  الرســائل  أن  أرى 

املطلوبــة. الصحيــة  بالســلوكيات 
أثنــاء  علــي(  شــريف  )د.  مثــل:  متخصصــة  شــخصيات  مشــاهدة 

الحملــة. فــي  ثقتــي  كســب  فــي  ســاهم  ح2  عــرض 
أرى أن الرســائل التـــرويجية التوعويــة فــي ح2 كانــت بشــكل مبســط 

يســهل تذكــره.

)دسوقي، 
)2020
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التوزيع االجتماعي
وهو “مكان تواجد السلعة أو بمعني أخر أيـن يستطيع 

املستهلك أن يجد السلعة، وفي التسويق االجتماعي يشيـر 
املكان إلى كيفية توزيع الرسائل املوجهة إلى الجمهور 
املستهدف سواء عبـر الصحافة املطبوعة أو البـرامج 

االجتماعية أو الوسائل اإللكتـرونية ولذلك فإن أماكن 
التوزيع يجب أن تساهم في جذب االنتباه من أجل تـرويج 
الفكرة، فقد فشلت حمات إعامية لعدم إعداد قنوات 

توزيع مناسبة ألفكار وخدمات معينة للرسائل، لذلك 
البد من أن تتناسب قنوات التوزيع مع عملية نشر 

األفكار وحداثتها”
)البكري، 2011: 14(

واضحــة  بطريقــة  الحملــة  حملــة  أفــكار  توصيــل  إلــى  ح2  تســعي 
للمشــاهد. ومبســطة 

 - )التليفزيــون  مثــل:  املختلفــة  اإلعــام  وســائل  علــى  ح2  تتوافــر 
اليوتيــوب - الفيســبوك( لتوعيــة املشاهديـــن بالســلوكيات الصحيــة 

املطلوبــة.
التوعيــة  حملــة  ألفــكار  يســتجيب  ملــن  عاجيــة  أماكــن  ح2  تتيــح 

. الصحيــة
أرى أن ح2 تعرض على وسائل التواصل املناسبة.

توصل ح2 الفكرة املنشودة بشكل واضح للمشاهد.

)دسوقي، 
)2020

بع
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السلوك الصحي
هو “أي فعل أو قول يصدر عن الفرد سواء أكان ظاهًرا 

 وسواء حدث بوجود مثيـر معيـن أو بعدم 
ً
أم باطنا

وجوده. إنه الظاهرة الرئيسة التي يهتم علم السلوك 
اإلنساني بقياسها وتفسيـرها وضبطها. وفي تعديل 

السلوك، ينصب االهتمام على السلوك الظاهر القابل 
للقياس والتعديل بشكل مباشر. ولعل أهم ما يميـز 

میدان تعديل السلوك حرصه على تعريف السلوك بدقة 
ووضوح ليتسنى قياسه بموضوعية”

)أخرس وناصر، 2015: 6(.

التوعويــة  النصائــح  مــن  لاســتفادة  أســعى  ح2  مشــاهدة  بعــد 
. للحملــة

أمــر  ح2 قــد أغيـــر مــن عــادات خاطئــة كنــت أظنهــا  بعــد مشــاهدة 
املعلــب(. غيـــر  الحليــب  مثل:)شــرب  عــادي 

سعت ح2 في إكسابي سلوك صحي سليم.
ساهمت ح2 في توعيتي لابتعاد عن السلوكيات غيـر الصحية.

أفــراد  بيـــن  الصحــي  الســلوك  أنشــر  ســوف  ح2  ل  مشــاهدتي  بعــد 
املعلــب،  غيـــر  الحليــب  شــرب  مثل:)عــدم  إلــخ  األصدقــاء.  عائلتــي، 

ودهــون(. زيــوت  تنــاول  عــدم 
أعتبـــر ظهــور أشــخاص متخصصــة مثــل: الطبيــب )شــريف علــي( فــي 

ح2 أمــر مهــم فــي زيــادة الوعــي الصحــي.

)دسوقي، 
)2020

املصدر: إعداد الباحثيـن بالرجوع للدراسات السابقة.
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اإلطار الفكري للدراسة

أنــه   ،)1( رقــم  شــكل  اإلطــار  يوضــح 
يحتــوي علــى متغيـريـــن رئيسيـــن وهمــا: املتغيـــر 
مــن  ويتكــون  االجتماعــي،  التســويق  املســتقل: 
التسعيـــر  االجتماعــي،  )املنتــج  أبعــاد  أربعــة 
التوزيــع  االجتماعــي،  التـــرويج  االجتماعــي، 
االجتماعــي(، املتغيـــر التابــع: الســلوك الصحــي.

وجــود  تفتـــرض  األســهم  حركــة  إن 
أبعــاد  مــن  بعــد  لــكل  مباشــر  ودور  عاقــة 
فــي  االجتماعــي(  )التســويق  املســتقل  املتغيـــر 
املتغيـــر التابــع )الســلوك الصحــي(، وهــذا مــا 
 ،

)1/2(
ف  ،

)1/1(
ف األربعــة  األســهم  إليــه  تشيـــر 

.
)1/4(

ف  ،
)1/3(

ف

فروض الدراسة
بنــاًء علــى أهــداف الدراســة فإنــه يمكــن 

صياغــة الفــروض كمــا يلــي:-

الفرض الرئيس للدراسة
: ال توجد عاقة ذات داللة إحصائية بيـن أبعاد التسويق االجتماعي وتغييـر السلوك الصحي - 

)1(
الفرض الرئيس 

لطاب جامعة عيـن شمس باستخدام حملة الوقاية أصل الحكاية.

الفروض الفرعية للدراسة:

ومن الفرض الرئيس السابق يتم اشتقاق الفروض الفرعية التالية:-

: ال توجد عاقة ذات داللة إحصائية بيـن املنتج االجتماعي وتغييـر السلوك الصحي لطاب - 
)1/1(

الفرض الفرعي 
جامعة عيـن شمس باستخدام حملة الوقاية أصل الحكاية.

: ال توجد عاقة ذات داللة إحصائية بيـن التسعيـر االجتماعي وتغييـر السلوك الصحي لطاب - 
)1/2(

الفرض الفرعي 
جامعة عيـن شمس باستخدام حملة الوقاية أصل الحكاية.

: ال توجد عاقة ذات داللة إحصائية بيـن التـرويج االجتماعي وتغييـر السلوك الصحي لطاب - 
)1/3(

الفرض الفرعي 
جامعة عيـن شمس باستخدام حملة الوقاية أصل الحكاية.

: ال توجد عاقة ذات داللة إحصائية بيـن التوزيع االجتماعي وتغييـر السلوك الصحي لطاب - 
)1/4(

الفرض الفرعي 
جامعة عيـن شمس باستخدام حملة الوقاية أصل الحكاية.

منهجية الدراسة

قام الباحثيـن باستخدام األسلوبيـن التالييـن:-

البحــث عــن طريــق 1-  لهــذا  الازمــة  الثانويــه  البيانــات  بالحصــول علــى  الباحثيـــن  قــام  )النظريــة(:  املكتبيــة  الدراســة 
الرجــوع إلــى الكتــب واملراجــع والدوريــات العلميــة العربيــة واألجنبيــة، والتقاريـــر، والبحــوث والرســائل العلميــة املتاحــة 

عــن هــذا املوضــوع.

الدراســة امليدانيــة: قــام الباحثيـــن بالحصــول علــى البيانــات األوليــة الازمــة لهــذا البحــث عــن طريــق عــرض حملــة 2- 
)الوقايــة أصــل الحكايــة( علــى الجمهــور املســتهدف وذلــك بواســطة جهــاز الابتــوب ثــم طــرح اســتمارة اســتقصاء بعــد 

 )املتغير التابع(            )املتغير املستقل(                                                         

 
  

التسويق 
 االجتماعي

 منتج االجتماعيال
 
 (1/1)ف 

 
 (1/2)ف 

 
 

 (1/3)ف 
 

 (1/4)ف 
 

 السلوك
 الصحي 

 السلوك الصحي

 االجتماعيالتوزيع 

 االجتماعيالترويج 

 االجتماعيالتسعير 

املصدر: إعداد الباحثيـن بناء على الدراسات السابقة.

شكل رقم )1( اإلطار املقتـرح للدراسة
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مشــاهدة الحملــة لإلجابــة عنهــا، وكذلــك الحصــول علــى البيانــات األوليــة عــن طريــق اتبــاع الخطــوات العلميــة إلجــراء 
هــذا البحــث والتــي ســوف نعرضهــا فــي االجــزاء التاليــة.

حدود الدراسة: والتي تحتوي على كل من التالي.

طبيعــة الدراســة: هــي دراســة ميدانيــة وتــم فيهــا اســتهداف فئــة الشــباب فــي املرحلــة الجامعيــة مــن العــام الدرا�صــى أ- 
2018/2019 حتــي العــام الدرا�صــي . 2019/2020

متغيـــرات الدراســة: املتغيـــر املســتقل )التســويق االجتماعــي( ويتكــون مــن األبعــاد األربعــة التاليــة )املنتــج االجتماعــي، ب- 
التسعيـــر االجماعــي، التوزيــع االجتماعــي، التـــرويج االجتماعــي(، واملتغيـــر التابــع )الســلوك الصحــي(.

مجتمع الدراســة: ويتمثل في طلبة جامعة عيـــن شــمس بمختلف الكليات والبالغ عددهم )15( كلية بواقع )198119( 
طالب في العام الدرا�صــي 2018/2019

عينــة الدراســة: قــام الباحثيـــن بأخــذ عينــة مــن مجتمــع الدراســة وذلــك لصعوبــة إجــراء حصــر شــامل للمجتمــع ككل، 
هــذا وباإلضافــة إلــى وجــود قيــود تتمثــل فــي التكلفــة، والوقــت، والجهــد.

:)Krejcie & Morgan, 1970:  607( تم الحصول عليها من خال الصيغة التالية )حجم عينة الدراسة:  )384 مفردة
                    X2 NP (1-P) 

S =   ______________________________ 
            d2 (N-1) + X2 P (1-P) 

حيث إن: 

S = حجم العينة )sample size( في حالة املجتمع املحدود.- 

X2 = القيمة الجدولية )table value( عند مستوي الثقة املطلوب وهي 1.96 وذلك عند مستوي ثقة %95.- 

N = حجم املجتمع )population size( ومقداره)198119( طالب.- 

الحد األق�صي -  50% إلنها تعطي  أنها  الظاهرة )population proportion( ونفتـرض  أو  النسبة من املجتمع   = P
لحجم العينة.

 - )degree of accuracy( درجة الدقة = d
بــــه، ويــتــم التعبيـر  الــخــطــأ املــســمــوح  أو 

عنها كنسبة مئوية وهي %5.

عينــة  بأخــذ  الباحثيـــن  قــام  العينــة:  نــوع 
شــمس. عيـــن  جامعــة  طــاب  مــن  ميســرة 

أســلوب التوزيــع: تــم اتبــاع أســلوب التوزيــع 
املتناســب حســب أعــداد الطــاب بــكل كليــة.

فــي  املعاينــة  وحــدة  تتمثــل  املعاينــة:  وحــدة 
املختلفــة،  بالكليــات  شــمس  عيـــن  جامعــة  طــاب 
اســتمارة   )384( بتوزيــع  الباحثيـــن  قــام  وقــد 
اســتمارة  و)52(  ورقيــة  اســتمارة   )332( منهــا 
إليكتـــرونية بالنســبة لكليــة البنــات وتــم استـــرجاع 
الباحثيـــن أن  وجــد  حيــث  االســتمارات،  جميــع 
 )384( للتحليــل  الصالحــة  االســتمارات  عــدد 
عــدد  توضيــح  ويمكــن   .)%100( بنســبة  اســتمارة 
طــاب جامعــة عيـــن شــمس والتوزيــع النســبي لــكل 
وعــدد  العينــة،  مفــردات  توزيــع  بيــان  مــع  كليــة، 
كل  فــي  االســتجابة  ونســبة  املوزعــة  االســتمارات 

:)4( رقــم  جــدول  فــي  ُمبيـــن  هــو  كمــا  كليــة 

جدول رقم )4( 
توزيع مفردات العينة، وعدد االستمارات املوزعة ونسبة االستجابة

عدد الطالب الكليةم
االستمارات النسبة %بكل كلية

املوزعة
إجمالي 

االستجابات
نسبة 

االستجابات
100%27.04104104%53573التجارة1
100%14.325555%28373الحقوق2
100%13.475252%26686البنات3
100%10.494040%20776األداب4
100%7.152727%14158الهندسة5
100%5.282020%10460األلسن6
100%4.971919%9852التـربية7
100%4.541717%9004الزراعة8
100%3.521414%6972الطب9

100%2.2599%4453العلوم10
100%1.9688%3887ت.نوعية11
100%1.9477%3847الصيدلة12
100%1.5866%3136الحاسبات13
100%1.0644%2098األسنان14
100%0.4322%844التمريض15

100%100.00384384%198119اإلجمالي

املصــدر: إعــداد الباحثيـــن فــي االعتمــاد علــى بيــان اإلدارة العامــة لشــئون التعليــم والطــاب 
بجامعــة عيـــن شــمس للعــام الجامعــي 2018/2019، وباالعتمــاد علــي نتائــج بـــرنامج التحليــل 

.)IBM SPSS Statistics Version 25( اإلحصائــي
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أسالیب تحلیل البيانات واختبار الفروض
إلجراء هذه الدراسة استعان الباحثيـن باألساليب التالية:-

اختبار معامل ألفا كرونباخ Cronbach’s Alpha: وذلك للتحقق من مدى ثبات وصدق أداة الدارسة. 1-

-2 Descriptive Statistics األساليب الوصفية

حساب التكرارات Frequencies والنسب املئوية Percentages، وذلك لوصف الخصائص الشخصية لعينة الدراسة.- 

حساب املتوسط الحسابي Arithmetic Mean لتحدید مدى موافقة أفراد العينة على كل متغیر من متغیرات الدراسة.- 

الــدارســة، لكل -  أفـــراد عينة  انــحــراف استجابات  حساب االنــحــراف املعیاري Standard Deviation ملعرفة مــدى 
متغیر من متغیراتها عن متوسطها الحسابي.

حساب معامل االختاف Coefficient of Variation وذلك لتـرتیب عبارات أبعاد متغیرات الدراسة.- 

-3  Inferential Statistics األساليب االستداللية

الدراسة -  أبعاد متغیر  بعد من  لكل  الــداللــة اإلحصائیة  البسيط Simple Regression الختبار  االنــحــدار  اختبار 
املستقل على املتغيـر التابع.

اختبار االنحدار املتعدد Multiple Regression الختبار الداللة اإلحصائیة ملتغیر الدراسة املستقل بأبعاده على - 
املتغيـر التابع.

اختبار F-test لتحليل التبايـن واختبار معنوية نموذج االنحدار حيث يتم قبول املعنوية إذا كان مستواها )≥ 0.05(.- 

اختبار T-test الختبار معنوية املعلمات املقدرة حيث يتم قبول املعنوية إذا كان مستواها )≥ 0.05(.- 

معامل بيـرسون لارتباط Pearson Correlation Coefficient لتوضیح طبیعة وقوة العاقة بین متغیرات الدراسة.- 

معامل التحدید Coefficient of Determination ملعرفة مدى التغييـر الحاصل للمتغیر التابع بفعل املتغیر املستقل.- 

نتائج تحلیل البيانات واختبار الفروض

-1 Cronbach’s Alpha مناقشة نتائج اختبار معامل ألفا كرونباخ
ويوضح جدول رقم )5( نتائج الثبات والصدق لحملة الدراسة )الوقاية أصل الحكاية(.

جدول رقم )5(
 ثبات وصدق االستبيان

الصدقمعامل الثبات )ألفا كرونباخ(حملة الدراسة: )الوقاية أصل الحكاية(

0.8840.940الثبات العام للمتغيـر املستقل التسويق االجتماعي في حملة الوقاية أصل الحكاية )20 عبارة(
0.8170.904الثبات العام للمتغيـر التابع السلوك الصحي في حملة الوقاية أصل الحكاية )6 عبارات(

0.9110.955الثبات العام لقائمة االستقصاء األولي في حملة الوقاية أصل الحكاية )26 عبارة(
.)IBM SPSS Statistics Version 25( املصدر: إعداد الباحثيـن باالعتماد على نتائج بـرنامج التحليل اإلحصائي

فــي حملــة الوقايــة أصــل  بلــغ الثبــات الســتمارة االســتقصاء  إلــى ثبــات االســتبيان حيــث  أشــارت نتائــج جــدول رقــم )5( 
الحكايــة )0.911( وهــو اكبـــر مــن )0.70( وبالتالــي فــإن االســتبيان يتســم بدرجــة عاليــة مــن الثبــات، وذلــك يعنــي أننــا إذا قمنــا 
بإعــادة توزيــع اســتمارات االســتقصاء علــى عينــة أخــرى مــن نفــس املجتمــع وبنفــس حجــم العينــة فــإن النتائــج ســتكون مقاربــة 
للنتائــج التــي حصلنــا عليهــا مــن العينــة األولــي، وتكــون النتائــج بيـــن العينتيـــن متســاوية باحتمــال يســاوي معامــل الثبــات. بينمــا 
بلــغ الصــدق العــام الســتمارة االســتقصاء فــي حملــة الوقايــة أصــل الحكايــة )0.955( وهــو يعنــي مــدى تمثيــل هــذه االســتمارة 

ملجتمــع الدراســة بشــكل جيــد.

-2 Descriptive Statistics مناقشة نتائج اإلحصاء الوصفي

كانت نتائج اإلحصاء الوصفي لحملة الدراسة )الوقاية أصل الحكاية( كما يلي:
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هناك اتجاه باملوافقة على أبعاد التسويق االجتماعي )املنتج االجتماعي، والتسعيـر االجتماعي، والتـرويج االجتماعي، - 
والتوزيع االجتماعي( في حملة الدراسة »الوقاية أصل الحكاية«، حيث بلغ املتوسط العام لألبعاد )4.04(، )4.03(، 
)3.90(، )4.13( على التـرتيب. وبمعامات اختاف قدرها )16.4%(، )16.8%(، )19.5%(، )16.8%( على التـرتيب 
مما يشيـر إلى عدم وجود تشتت في آراء عينة الدراسة ويعكس ذلك وجود درجة من االتفاق على املوافقة ألبعاد 

التسويق االجتماعي بنسب )83.6%(، )83.2%(، )80.5%(، )83.2%( على التـرتيب.

هناك اتجاه باملوافقة على متغيـر السلوك الصحي في حملة الدراسة )الوقاية أصل الحكاية(، حيث بلغ املتوسط - 
العام )3.96( وبمعامل اختاف قدره )19.8%( مما يشيـر إلى عدم وجود تشتت في آراء عينة الدراسة ويعكس ذلك 

وجود درجة من االتفاق على املوافقة ملتغيـر السلوك الصحي بنسبة )%80.2(.

-3  Inferential Statistics مناقشة نتائج اإلحصاءات االستداللية
أوال: تحليل االنحدار الخطي البسيط

: ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن أبعــاد التســويق االجتماعــي وتغييـــر الســلوك الصحــي أ- 
)1(

الفــرض الرئيــس 
لطــاب جامعــة عيـــن شــمس باســتخدام حملــة الوقايــة أصــل الحكايــة.

اختبــار  بإجــراء  الباحثيـــن  قــام 
الســابق،  الفــرض  صــــحة  مــن  للتحقــق 
تحليــل  بحســــاب  القيــام  خــال  مــن  وذلــك 
 )Simple Regression( االنحــدار البســـــيط
التســويق  )أبعــاد  املســتقل  بيـــن املتغيـــر 
االجتماعــي األربعــة مجتمعــة( واملتغيـــر التابــع 
تحليــل  نتيجــة  وكانــت  الصحــي(،  )الســلوك 
.)6( رقــم  جــدول  يوضحهــا  كمــا  االنحــدار 

يتضح من جدول رقم )6( ما يلي:

ــــارت نــتــائــج )F-Test( أن نـــمـــوذج االنـــحـــدار مــعــنــوي وذلــــك مـــن خـــال قــيــمــة )F( الــبــالــغــة -  مــعــنــويــة نــمــوذج االنـــحـــدار: أشـ
)333.164( بداللة )0.000( أصغر من مستوي املعنوية )0.05(.

قوة عالقة االرتباط: بلغت قيمة معامل االرتبط )R= 0.683(، وهي تشيـر إلى وجود عاقة ارتباط طردي متوسطة بيـن املتغيـر - 
املستقل )التسويق االجتماعي( بأبعاده األربعة مجتمعة واملتغيـر التابع )السلوك الصحي(.

القوة التفسيـرية للنموذج: بلغت قيمة معامل التحديد )R2= 0.466(، وهذا يشيـر إلى أن املتغيـر املستقل )التسويق - 
االجتماعي( بأبعاده مجتمعة يفسر )46.6%( من التبايـن الذي يحدث في املتغيـر التابع )السلوك الصحي(.

معنوية املتغيـر املستقل: بلغت قيمة بيتا ] )B= )0.926 [، وهي قيمة معامل االنحدار للمتغيـر املستقل التسويق - 
االجتماعي بأبعاده األربعة مجتمعة، وتشيـر إلى وجود عاقة ارتباط طردي بيـن املتغيـر املستقل واملتغيـر التابع، 
بأبعاده األربعة مجتمعة ذا  تأثيـر )التسويق االجتماعي(  كما تشيـر نتيجة )T-Test( أن هذه العاقة معنوية وأن 

داللة إحصائية حيث إن املعنوية أقل من )0.05(.

تمــت  والــذي  الحكايــة(:  أصــل  )الوقايــة  الدراســة  الرئيــس لحملــة  الفــرض  رفــض  يتــم  مــا ســبق  بنــاًء علــى 
فــي صــورة العــدم والــذي ينــص علــى أنــه »ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن أبعــاد التســويق  صياغتــه 
الحكايــة«. أصــل  الوقايــة  حملــة  باســتخدام  شــمس  عيـــن  جامعــة  لطــاب  الصحــي  الســلوك  وتغييـــر  االجتماعــي 

الفروض الفرعية لحملة الدراسة )الوقاية أصل الحكاية(:ب- 

 يوجــد تأثيـــر إيجابــي ذو داللــة إحصائيــة للمنتــج االجتماعــي باســتخدام حمــات التوعيــة 
:)1/1(

الفــرض الفرعــي األول
الصحيــة علــى تغييـــر الســلوك الصحــي.

قام الباحثيـن بإجراء اختبار للتحقق من صــحة الفرض السابق، وذلك من خال القيام بحســاب تحليل االنحدار 
وكانت  الصحي(،  )السلوك  التابع  واملتغيـر  االجتماعي(  )املنتج  بعد  املستقل  املتغيـر  بيـن   )Simple Regression( البســـيط 

جدول رقم )6(
نتائج تحليل االنحدار البسيط بيـن أبعاد التسويق االجتماعي مجمعة والسلوك الصحي 

لحملة الدراسة )الوقاية أصل الحكاية(

املتغيـر
التابع

املتغيـر
املستقل

معامل 
االنحدار

B

T-Test اختبار تF-Test معامل اختبار ف
االرتباط

R

معامل 
التحديد

R2 املعنويةالقيمةاملعنويةالقيمة

السلوك 
الصحي

التسويق 
0.92618.2530.000333.1640.0000.6830.466االجتماعي

.)IBM SPSS Statistics Version 25( املصدر: إعداد الباحثيـن باالعتماد على نتائج بـرنامج تحليل إحصائي
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ــــدار كـــمـــا يــوضــحــهــا  ــــحــ نــتــيــجــة تــحــلــيــل االنــ
جدول رقم )7(:

يتضح من جدول رقم )7( ما يلي:

مــــعــــنــــويــــة نــــــمــــــوذج االنـــــــحـــــــدار: - 
أن   )F-Test( ــــج  ــائـ ــ ــتـ ــ نـ أشـــــــــــــارت 
نــمــوذج االنــحــدار معنوي وذلــك 
الـــبـــالـــغـــة   )F( ــيـــمـــة قـ مـــــن خـــــــال 
 )0.000( ـــة  بــــداللـ  )168.927(

أصغر من مستوي املعنوية )0.05(.

قوة عالقة االرتباط: بلغت قيمة معامل االرتبط )R= 0.554(، وهي تشيـر إلى وجود عاقة ارتباط طردي متوسطة - 
بيـن املتغيـر املستقل )املنتج االجتماعي( واملتغيـر التابع )السلوك الصحي(.

القوة التفسيـرية للنموذج: بلغت قيمة معامل التحديد )R2= 0.307(، وهذا يشيـر إلى أن املتغيـر املستقل )املنتج االجتماعي( - 
يفسر )30.7%( من التبايـن الذي يحدث في املتغيـر التابع )السلوك الصحي(.

)املنتج -  املستقل  للمتغيـر  االنــحــدار  معامل  قيمة  وهــي   ،)B= 0.656( بيتا  قيمة  بلغت  املستقل:  املتغيـر  معنوية 
االجتماعي(، وتشيـر إلى وجود عاقة ارتباط طردي بيـن املتغيـر املستقل واملتغيـر التابع، ويعني ذلك أن أي زيادة في 

جهود )املنتج االجتماعي( بمقدار )1.00%( يقابلةا زيادة في )السلوك الصحي( السليم بمقدار )%65.6(.

إن -  حيث  إحصائية  داللــة  ذو  االجتماعي(  )املنتج  تأثيـر  وأن  معنوية  العاقة  هــذه  أن   )T-Test( نتيجة  تشيـر  كما 
املعنوية )0.000( وهي أقل من )0.05(.

بنــاًء علــى مــا ســبق يتــم رفــض الفــرض الفرعــي األول لحملــة الدراســة )الوقايــة أصــل الحكايــة(: والــذي تمــت 
صياغتــه فــي صــورة العــدم والــذي ينــص علــى أنــه “ ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن املنتــج االجتماعــي 

وتغييـــر الســلوك الصحــي لطــاب جامعــة عيـــن شــمس باســتخدام حملــة الوقايــة أصــل الحكايــة”. 

: يوجــد تأثيـــر إيجابــي ذو داللــة إحصائيــة للتسعيـــر االجتماعــي باســتخدام حمــات التوعيــة 
)1/2(

الفــرض الفرعــي الثانــي 
الصحيــة علــى تغييـــر الســلوك الصحــي.

اختبــار  بإجــراء  الباحثيـــن  قــام 
الســابق،  الفــرض  صــــحة  مــن  للتحقــق 
بحســــاب  القيــام  خــال  مــن  وذلــك 
 )Simple البســـــيط  االنحــدار  تحليــل 
بيـــن املتغيـــر املســتقل بعــد   Regression(
التابــع  واملتغيـــر  االجتماعــي(  )التسعيـــر 
)الســلوك الصحــي(، وكانــت نتيجــة تحليــل 
:)8( رقــم  جــدول  كمــا يوضحهــا  االنحــدار 

يتضح من جدول رقم )8( ما يلي:

معنوية نموذج االنحدار: أشــارت نتائج )F-Test( أن نموذج االنحدار معنوي وذلــك من خال قيمة )F( البالغة - 
)154.232( بداللة )0.000( أصغر من مستوي املعنوية )0.05(.

قوة عالقة االرتباط: بلغت قيمة معامل االرتبط )R= 0.536(، وهي تشيـر إلى وجود عاقة ارتباط طردي متوسطة - 
بيـن املتغيـر املستقل )التسعيـر االجتماعي( واملتغيـر التابع )السلوك الصحي(.

املستقل -  املتغيـر  أن  إلــى  يشيـر  وهـــذا   ،)R2= 0.288( التحديد  معامل  قيمة  بلغت  للنموذج:  التفسيـرية  الــقــوة 
)التسعيـر االجتماعي( يفسر )28.8%( من التبايـن الذي يحدث في املتغيـر التابع )السلوك الصحي(.

جدول رقم )7(
نتائج تحليل االنحدار البسيط بيـن املنتج االجتماعي والسلوك الصحي

لحملة الدراسة )الوقاية أصل الحكاية(

املتغيـر
التابع

املتغيـر
املستقل

معامل 
االنحدار

B

اختبار ت
T-Test

اختبار ف
F-Test

معامل 
االرتباط

R

معامل 
التحديد

R2 املعنويةالقيمةاملعنويةالقيمة
السلوك 
الصحي

املنتج 
0.65612.9970.000168.9270.0000.5540.307االجتماعي

.)IBM SPSS Statistics Version 25( املصدر: إعداد الباحثيـن باالعتماد على نتائج بـرنامج تحليل إحصائي

جدول رقم )8(
نتائج تحليل االنحدار البسيط بيـن التسعيـر االجتماعي والسلوك الصحي لحملة 

الدراسة )الوقاية أصل الحكاية(

املتغيـر
التابع

املتغيـر
املستقل

معامل 
االنحدار

B

اختبار ت
T-Test

اختبار ف
F-Test

معامل 
االرتباط

R

معامل 
التحديد

R2 املعنويةالقيمةاملعنويةالقيمة
السلوك 
الصحي

التسعيـر 
0.62412.4190.000154.2320.0000.5360.288االجتماعي

.)IBM SPSS Statistics Version 25( املصدر: إعداد الباحثيـن في االعتماد على نتائج بـرنامج التحليل اإلحصائي



املجلة العربية لإلدارة، مج 43، ع 2 )تحت النشر( - يونيو )حزيـران( 2023

49

معنوية املتغيـر املستقل: بلغت قيمة بيتا )B= 0.624(، وهي قيمة معامل االنحدار للمتغيـر املستقل )التسعيـر - 
االجتماعي(، وتشيـر إلى وجود عاقة ارتباط طردي بيـن املتغيـر املستقل واملتغيـر التابع، ويعني ذلك أن أي زيادة في 

جهود )التسعيـر االجتماعي( بمقدار )1.00%( يقابلةا زيادة في )السلوك الصحي( السليم بمقدار )%62.4(.

كما تشيـر نتيجة )T-Test( أن هذه العاقة معنوية وأن تأثيـر )التسعيـر االجتماعي( ذو داللة إحصائية حيث إن - 
املعنوية )0.000( وهي أقل من )0.05(.

بنــاًء علــى مــا ســبق يتــم رفــض الفــرض الفرعــي الثانــي لحملــة الدراســة )الوقايــة أصــل الحكايــة(: والــذي تمــت 
صياغتــه فــي صــورة الفــرض البديــل والــذي ينــص علــى أنــه “ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن التسعيـــر 

االجتماعــي وتغييـــر الســلوك الصحــي لطــاب جامعــة عيـــن شــمس باســتخدام حملــة الوقايــة أصــل الحكايــة”.

: يوجــد تأثيـــر إيجابــي ذو داللــة إحصائيــة للتـــرويج االجتماعــي باســتخدام حمــات التوعيــة 
)1/3(

الفــرض الفرعــي الثالــث 
الصحيــة علــى تغييـــر الســلوك الصحــي.

اختبــار  بإجــراء  الباحثيـــن  قــام 
الســابق،  الفــرض  صــــحة  مــن  للتحقــق 
بحســــاب  القيــام  خــال  مــن  وذلــك 
 )Simple البســـــيط  االنحــدار  تحليــل 
بيـــن املتغيـــر املســتقل بعــد   Regression(
التابــع  واملتغيـــر  االجتماعــي(  )التـــرويج 
)الســلوك الصحــي(، وكانــت نتيجــة تحليــل 
.)9( رقــم  جــدول  كمــا يوضحهــا  االنحــدار 

يتضح من جدول رقم )9( ما يلي:

معنوية نموذج االنحدار: أشــارت نتائج )F-Test( أن نموذج االنحدار معنوي وذلــك من خال قيمة )F( البالغة - 
)324.040( بداللة )0.000( أصغر من مستوي املعنوية )0.05(.

قوة عالقة االرتباط: بلغت قيمة معامل االرتبط )R= 0.677(، وهي تشيـر إلى وجود عاقة ارتباط طردي متوسطة - 
بيـن املتغيـر املستقل )التـرويج االجتماعي( واملتغيـر التابع )السلوك الصحي(.

املستقل -  املتغيـر  أن  إلــى  يشيـر  وهـــذا   ،)R2= 0.459( التحديد  معامل  قيمة  بلغت  للنموذج:  التفسيـرية  الــقــوة 
)التـرويج االجتماعي( يفسر )45.9%( من التبايـن الذي يحدث في املتغيـر التابع )السلوك الصحي(.

)التـرويج -  بيتا )B= 0.701(، وهي قيمة معامل االنحدار للمتغيـر املستقل  معنوية املتغيـر املستقل: بلغت قيمة 
االجتماعي(، وتشيـر إلى وجود عاقة ارتباط طردي بيـن املتغيـر املستقل واملتغيـر التابع، ويعني ذلك أن أي زيادة في 

جهود )التـرويج االجتماعي( بمقدار )1.00%( يقابلةا زيادة في )السلوك الصحي( السليم بمقدار )%70.1(.

كما تشيـر نتيجة )T-Test( أن هذه العاقة معنوية وأن تأثيـر )التـرويج االجتماعي( ذو داللــة إحصائية حيث إن - 
املعنوية )0.000( وهي أقل من )0.05(.

بنــاًء علــى مــا ســبق يتــم رفــض الفــرض الفرعــي الثالــث لحملــة الدراســة )الوقايــة أصــل الحكايــة(: والــذي تمــت 
صياغتــه فــي صــورة العــدم والــذي ينــص علــى أنــه “ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن التـــرويج االجتماعــي 

وتغييـــر الســلوك الصحــي لطــاب جامعــة عيـــن شــمس باســتخدام حملــة الوقايــة أصــل الحكايــة”.

 يوجــد تأثيـــر إيجابــي ذو داللــة إحصائيــة للتوزيــع االجتماعــي باســتخدام حمــات التوعيــة 
:)1/4(

الفــرض الفرعــي الرابــع 
الصحيــة علــى تغييـــر الســلوك الصحــي.

قــام الباحثيـــن بإجــراء اختبــار للتحقــق مــن صــــحة الفــرض الســابق، وذلــك مــن خــال القيــام بحســــاب تحليــل االنحــدار 
البســـــيط )Simple Regression( بيـــن املتغيـــر املســتقل بعــد )التوزيــع االجتماعــي( واملتغيـــر التابــع )الســلوك الصحــي(، وكانــت 

نتيجــة تحليــل االنحــدار كمــا يوضحهــا جــدول رقــم )10(.

جدول رقم )9(
نتائج تحليل االنحدار البسيط بيـن التـرويج االجتماعي والسلوك لحملة الدراسة 

)الوقاية أصل الحكاية(

املتغيـر
التابع

املتغيـر
املستقل

معامل 
االنحدار

B

اختبار ت
T-Test

اختبار ف
F-Test

معامل 
االرتباط

R

معامل 
التحديد

R2 املعنويةالقيمةاملعنويةالقيمة
السلوك 
الصحي

التـرويج 
0.70118.0010.000324.0400.0000.6770.459االجتماعي

)IBM SPSS Statistics Version 25( املصدر: إعداد الباحثيـن باالعتماد على نتائج بـرنامج تحليل إحصائي
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يتضح من جدول رقم )10( ما يلي:

ــــوذج االنــــــــحــــــــدار: -  ــ ــمـ ــ ــ ــة نـ ــويــ ــنــ ــعــ مــ
أشارت نتائج )F-Test( أن نموذج 
االنحدار معنوي وذلك من خال 
 )112.221( الــبــالــغــة   )F( قــيــمــة 
مـــن  ــــر  ــغــ ــ أصــ  )0.000( بـــــــداللـــــــة 

مستوي املعنوية )0.05(.

قــــــوة عــــالقــــة االرتــــــبــــــاط: بــلــغــت - 
بيـن املتغيـر املستقل  إلــى وجـــود عــاقــة ارتــبــاط طـــردي متوسطة  قيمة معامل االرتــبــط )R= 0.477(، وهــي تشيـر 

)التوزيع االجتماعي( واملتغيـر التابع )السلوك الصحي(.

املستقل -  املتغيـر  أن  إلــى  يشيـر  وهـــذا   ،)R2= 0.227( التحديد  معامل  قيمة  بلغت  للنموذج:  التفسيـرية  الــقــوة 
)التوزيع االجتماعي( يفسر )22.7%( من التبايـن الذي يحدث في املتغيـر التابع )السلوك الصحي(.

)التوزيع -  للمتغيـر املستقل  بيتا )B= 0.542(، وهــي قيمة معامل االنــحــدار  معنوية املتغيـر املستقل: بلغت قيمة 
االجتماعي(، وتشيـر إلى وجود عاقة ارتباط طردي بيـن املتغيـر املستقل واملتغيـر التابع، ويعني ذلك أن أي زيادة في 

جهود )التوزيع االجتماعي( بمقدار )1.00%( يقابلةا زيادة في )السلوك الصحي( السليم بمقدار )%54.2(.

تأثيـر )التوزيع االجتماعي( ذو داللــة إحصائية حيث إن -  كما تشيـر نتيجة )T-Test( أن هــذه العاقة معنوية وأن 
املعنوية )0.000( وهي أقل من )0.05(.

بنــاًء علــى مــا ســبق يتــم رفــض الفــرض الفرعــي الرابــع لحملــة الدراســة )الوقايــة أصــل الحكايــة(: والــذي تمــت 
صياغتــه فــي صــورة العــدم والــذي ينــص علــى أنــه “ ال توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن التوزيــع االجتماعــي 

وتغييـــر الســلوك الصحــي لطــاب جامعــة عيـــن شــمس باســتخدام حملــة الوقايــة أصــل الحكايــة”.

- تحليل االنحدار املتعدد
ً
ثانيا

: يوجــد تأثيـــر إيجابــي ذو داللــة إحصائيــة للتســويق االجتماعــي باســتخدام حمــات التوعيــة الصحيــة 
)1(

الفــرض الرئيــس 
على تغييـــر الســلوك الصحي.

قــام الباحثيـــن بإجــراء اختبــار للتحقــق مــن صــــحة الفــرض الســابق، وذلــك مــن خــال القيــام بحســــاب تحليــل االنحــدار 
والتـــرويج،  والتسعيـــر،  )املنتــج،  بأبعــاده  االجتماعــي(  )التســويق  املســتقل  املتغيـــر  بيـــن   )Multiple Regression( املتعــدد 

والتوزيــع( واملتغيـــر التابــع )الســلوك الصحــي(، وكانــت نتيجــة تحليــل االنحــدار كمــا يوضحهــا جــدول رقــم )11(.

يتضح من جدول رقم )11( ما يلي:

نــتــائــج )F-Test( أن نــمــوذج االنـــحـــدار مــعــنــوي وذلـــك مــن خـــال قيمة )F( البالغة -  معنوية نــمــوذج االنـــحـــدار: أشــــارت 
)94.605( بداللة )0.000( أصغر من مستوي املعنوية )0.05(.

قوة عالقة االرتباط: بلغت قيمة - 
معامل االرتبط )R= 0.707(، وهي 
تــشــيـــــر إلــــى وجـــــود عـــاقـــة ارتـــبـــاط 
ــــــن املــتــغــيـــــر  طــــــــردي مـــتـــوســـطـــة بـــيـ
املــســتــقــل )الــتــســويــق االجــتــمــاعــي( 
بـــأبـــعـــاده األربـــعـــة واملــتــغــيـــــر الــتــابــع 

)السلوك الصحي(.

الـــقـــوة الــتــفــســيـــــريــة لــلــنــمــوذج: - 
بــلــغــت قــيــمــة مـــعـــامـــل الــتــحــديــد 
إلــى  يشيـر  وهـــذا   ،)R2= 0.500(

جدول رقم )10(
نتائج تحليل االنحدار البسيط بيـن التوزيع االجتماعي والسلوك الصحي

لحملة الدراسة )الوقاية أصل الحكاية(

املتغيـر
التابع

املتغيـر
املستقل

معامل 
االنحدار

B

اختبار ت
T-Test

اختبار ف
F-Test

معامل 
االرتباط

R

معامل 
التحديد

R2 املعنويةالقيمةاملعنويةالقيمة
السلوك 
الصحي

التوزيع 
0.5428.0800.000112.2210.0000.4770.227االجتماعي

)IBM SPSS Statistics Version 25( املصدر: إعداد الباحثيـن باالعتماد على نتائج بـرنامج تحليل إحصائي

جدول رقم )11(
نتائج اختبار تحليل االنحدار املتعدد لتأثيـر أبعاد التسويق االجتماعي على 

السلوك الصحي لحملة الدراسة )الوقاية أصل الحكاية(

املتغيـر 
التابع

معامل 
االرتباط

R

معامل 
التحديد

R2

اختبار ف 
F-Testمعامل االنحدار

B

اختبار ت 
T-Test

املعنويةالقيمةاملعنويةالقيمة

السلوك 
0.7070.50094.6050.000الصحي

0.1732.8410.005املنتج االجتماعي
0.1141.8470.066التسعيـر االجتماعي
0.4929.2450.000التـرويج االجتماعي
0.1051.9730.049التوزيع االجتماعي

)IBM SPSS Statistics Version 25( املصدر: إعداد الباحثيـن باالعتماد على نتائج بـرنامج تحليل إحصائي
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املـــســـتـــقـــل  املــــتــــغــــيـــــــــر  أن 
ــمـــاعـــي(  ــتـ )الــــتــــســــويــــق االجـ
 )%50.0( يفسر  بأبعاده 
مــــــــــــن الـــــــتـــــــبـــــــايـــــــــــــــن الــــــــــــذي 
التابع  املتغيـر  فــي  يــحــدث 

)السلوك الصحي(.

مــــــــعــــــــنــــــــويــــــــة املــــــتــــــغــــــيـــــــــــــر - 
املـــســـتـــقـــل: بـــلـــغـــت قــيــمــة 
 B= )0.173, 0.114,[ بيتا
وهـــي   ،]0.492, 0.105(
قيمة معامات االنحدار 
املــتــغــيـــــر املستقل  ألبــعــاد 
ــــي  ــــاعـ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــســـــويـــــق االجـ

بأبعاده )املنتج، التسعيـر، التـرويج، التوزيع( على التـرتيب، وتشيـر إلى وجود عاقة ارتباط طردي بيـن أبعاد املتغيـر 
االجتماعي(  )التسويق  تأثيـر  وأن  معنوية  العاقة  هــذه  أن   )T-Test( نتيجة  تشيـر  كما  الــتــابــع،  واملتغيـر  املستقل 

بأبعاده ذو داللة إحصائية حيث إن املعنوية أقل من )0.05( عدا بعد التسعيـر كانت معنويته )0.066(.

أصــل  )الوقايــة  الدراســة  لحملــة  جزئًيــا  الرئيــس  الفــرض  رفــض  يتــم  ســبق  مــا  علــى  بنــاًء  الخالصــة: 
داللــة  ذات  عالقــة  توجــد  »ال  أنــه  علــى  ينــص  والــذي  العــدم  صــورة  فــي  صياغتــه  تمــت  والــذي  الحكايــة(، 
إحصائيــة بيـــن أبعــاد التســويق االجتماعــي وتغييـــر الســلوك الصحــي لطــالب جامعــة عيـــن شــمس باســتخدام 

الحكايــة«. أصــل  الوقايــة  حملــة 

ويمكن تلخيص نتائج الدراسة كما هو موضح بالجدول رقم )12(.

التوصيات وآليات التنفيذ
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فإنه يمكن تقديم التوصيات كما هو موضح بالجدول رقم )13(:

جدول رقم )13( 
التوصيات املقتـرحة للدراسة وآليات تنفيذها

آلية التنفيذالتوصيات املقتـرحة للتنفيذم
)الجهة املسئولة(

1

التـركيـز عند تقديم املنتج االجتماعي )الفكرة( على تعزيـز معرفة املشاهد بكل من السلوكيات السلبية الواجب 
فريق بحوث التسويق تجنبها واإليجابية الواجب اتباعها والفوائد التي تعود على املشاهد نتيجة تبنيه للسلوك السليم.

بوزارة الصحة والسكان 
املصرية االستعانة بمزيد من األطباء أصحاب الشهرة والتأثيـر واملعروفة من ِقبل املشاهد مثل الطبيب الدكتور )مجدي 

يعقوب(، الطبيب الدكتور )حسام موافي(.

2

التـركيـز على ما يدفعه املشاهد من عواقب السلوكيات غيـر الصحية والتي تؤثـر على صحته بالسالب، مع 
مراعاة إحداث التوان في املدة الزمنية للحملة التوعوية دون االختصار املخل أو اإلسهاب اململ.

إدارة التسويق بوزارة 
الصحة والسكان 

املصرية بالتنسيق مع 
وزارة الثقافة

تنويع سبل التوعية الصحية من خال تنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات بالجامعات املصرية وعرض أفام 
وثائقية توعوية قصيـرة تخدم قضية تجنب الوجبات السريعة والعادات الغذائية الخاطئة.

3

التـركيـز على نشر الرسائل التـرويجية التوعوية بشكل مبسط يسهل من عملية تذكر هذه الرسائل والتـركيـز 
وزارة الدولة لإلعام على الحجج التي تساهم في إقناع املشاهد بالسلوك الصحي املرجو اتباعه.

بالتنسيق مع الهيئة 
الوطنية لإلعام إنتاج مسلسات وأفام سينمائية تهدف إلى معالجة قضايا السمنة واملشكات الصحية نتيجة اتباع العادات 

الغذائية الخاطئة، والتطرق إلى املشكات النفسية التي قد يتعرض لها مريض السمنة.

4

التـركيـز علي توصيل حملة التوعية الصحية بطريقة واضحة ومبسطة للمشاهد وعرضها في وسائل إعامية 
مختلفة لضمان وصول ونشر أفكار الحملة إلى الجمهور املستهدف بشكل مناسب.

وزارة الصحة والسكان 
املصرية بالتنسيق مع 

جمعية أصدقاء املبادرة 
القومية ضد السرطان

عرض األماكن والخدمات العاجية التي تقدمها الحملة للمشاهديـن اللذيـن يستجيبون لتغييـر سلوك اإلفراط 
في تناول الوجبات السريعة وأصحاب أمراض السمنة.

املصدر: إعداد الباحثيـن.

جدول رقم )12( 
ملخص نتائج اختبارات فروض الدراسة

النتيجةالفروضف

)1(
ال توجد عاقة ذات داللة إحصائية بيـن أبعاد التسويق االجتماعي وتغييـر السلوك ف

الصحي لطاب جامعة عيـن شمس باستخدام حملة الوقاية أصل الحكاية.
رفض 
جزئي

)1/1(
ال توجد عاقة ذات داللة إحصائية بيـن املنتج االجتماعي وتغييـر السلوك الصحي ف

رفضلطاب جامعة عيـن شمس باستخدام حملة الوقاية أصل الحكاية.

)1/2(
ال توجد عاقة ذات داللة إحصائية بيـن التسعيـر االجتماعي وتغييـر السلوك ف

الصحي لطاب جامعة عيـن شمس باستخدام حملة الوقاية أصل الحكاية.
قبول

)1/3(
ال توجد عاقة ذات داللة إحصائية بيـن التـرويج االجتماعي وتغييـر السلوك ف

رفضالصحي لطاب جامعة عيـن شمس باستخدام حملة الوقاية أصل الحكاية.

)1/4(
ال توجد عاقة ذات داللة إحصائية بيـن التوزيع االجتماعي وتغييـر السلوك ف

رفضالصحي لطاب جامعة عيـن شمس باستخدام حملة الوقاية أصل الحكاية.

املصدر: إعداد الباحثيـن بناًء على نتائج اختبارات فروض الدراسة.
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امللحق: قائمة االستقصاء

 - بيانات شخصیة: یرجى وضع عالمة )P( أمام الخانة التي تـرونها مناسبة:
ً

أوال
-  الكلية: -  أنثي   ذكر    الجنس: 
الخامسة      السادسة-  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولي  التعليم )الفرقة(:     إعدادي 

ثانًيا- حملة الدراسة:
يـــرجي العلــم أنــه عنــد اإلجابــة عــن أســئلة االســتقصاء يجــب مراعــاة أن حملــة الدراســة: يقصــد بهــا حملــة )الوقايــة أصــل الحكايــة(، 

ويـــرمز لها في األســئلة بالرمز )ح2(.

ا: متغيـرات الدراسة: رجاء وضع عالمة )P( في املكان الذي تـراه مناسبا:
ً
ثالث

فيمــا يلــي مجموعــة مــن العبــارات املتعلقــة بأبعــاد التســويق االجتماعــي والســلوك الصحــي، أرجــو قــراءة كل منهــا جيــدا ثــم توضيــح 
مــدى االتفــاق أو عــدم االتفــاق مــع العبــارات التاليــة، وذلــك باســتخدام املقيــاس التالــي، والــذي يتـــراوح بيـــن موافــق بشــدة )5(، موافــق 

)4(، محايــد )3(، غيـــر موافــق )2(، غيـــر موافــق بشــدة )1(.
)5()4()3()2()1(العبارةرقم

: املنتج االجتماعي
ً
أوال

تعرض ح2 السلوكيات الصحية الواجب اتباعها من ِقبل املشاهد.1
تحتوي ح2 على الفوائد التي تعود على املشاهد عند اتباعه للسلوك الصحي املطلوب.2
تـركز ح2 على املخاطر املتصورة في حالة عدم امتثال املشاهد للسلوكيات الصحية املطلوبة.3
تعزز ح2 من املعرفة الصحية لدى املشاهد.4
تقدم ح2 خدمات طبية وعاجية بجانب نشر التوعية وفكرة تجنب العادات الصحية الخاطئة.5
تحرص ح2 على ذكر اسم أو شعار الحملة.6

ثانًيا: التسعيـر االجتماعي
يستفيد املشاهد ل ح2 من الحصول على معلومات توعوية صحية مجانية.7
تـركز ح2 على قدره تخلص الفرد من النظرة السلبية من أقرانه في حالة احتـرامه للسلوكيات الصحية.8
تشيـر ح2 إلى عواقب سلوكيات األفراد غيـر الصحية.9

تحرص ح2 على توفيـر وقت املشاهد عن طريق عرض حمات توعية ذات مدة قصيـرة.10
تـركز ح2 على طمأنة املشاهد من خال عرض معلومات للوقاية من املخاطر الصحية.11

ا: التـرويج االجتماعي
ً
ثالث

توفر الرسائل التـرويجية في ح2 املعلومات الكافية عن الحملة.12
تساهم الرسائل التـرويجية التوعوية ل ح2 في نشر الثقافة السلوكية الصحية لدى املشاهد.13
أرى أن الرسائل التـرويجية التوعوية في ح2 تساهم في إقناعي بالسلوكيات الصحية املطلوبة.14
مشاهدة شخصيات متخصصة مثل: )د. شريف علي( أثناء عرض ح2 ساهم في كسب ثقتي في الحملة.15
أرى أن الرسائل التـرويجية التوعوية في ح2 كانت بشكل مبسط يسهل تذكره.16

رابًعا: التوزيع االجتماعي
تسعي ح2 إلى توصيل أفكار حملة الحملة بطريقة واضحة ومبسطة للمشاهد.17

املشاهديـــن 18 لتوعيــة  مثل:)التليفزيون-اليوتيوب-الفيســبوك(  املختلفــة  اإلعــام  وســائل  علــى  ح2  تتوافــر 
املطلوبــة. الصحيــة  بالســلوكيات 

تم حذف هذه العبارة تتيح ح2 أماكن عاجية ملن يستجيب ألفكار حملة التوعية الصحية.19
ليـرتفع معامل ألفا

أرى أن ح2 تعرض على وسائل التواصل املناسبة.20
توصل ح2 الفكرة املنشودة بشكل واضح للمشاهد.21

خامًسا: السلوك الصحي
بعد مشاهدة ح2 أسعى لاستفادة من النصائح التوعوية للحملة.22
بعد مشاهدة ح2 قد أغيـر من عادات خاطئة كنت أظنها امر عادي مثل:)شرب الحليب غيـر املعلب(.23
سعت ح2 في إكسابي سلوك صحي سليم.24
ساهمت ح2 في توعيتي لابتعاد عن السلوكيات غيـر الصحية.25

بعــد مشــاهدتي ل ح2 ســوف انشــر الســلوك الصحــي بيـــن أفــراد عائلتــي، األصدقــاء .إلــخ مثل:)عــدم شــرب الحليــب 26
غيـــر املعلــب، عــدم تنــاول زيــوت ودهــون(.

أعتبـر ظهور أشخاص متخصصة مثل: الطبيب )شريف علي( في ح2 أمر مهم في زيادة الوعي الصحي.27
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 ABSTRACT

The study aimed at: Study the relationship between social marketing dimensions and changing the 
health behavior of Ain Shams University students using campaign of Prevention is the origin of the tale.

Approach of the study: The study based its design on the descriptive analytical approach to cause-and-
effect relationships between variables.

Methodology of the study: The survey forms were distributed to the sample of the study consisting of 
)384( individual students of Ain Shams University, and the selected awareness campaign were presented 
based on a Exploratory study on a soft sample of )25( individual students from Faculty of Business - Ain 
Shams University, in order to achieve the objectives of the study.

The results of the study: The study found that there is a statistically significant relationship between 
)social product, social promotion, and social distribution( and changing the health behavior of Ain Shams 
University students, and that there is no statistically significant relationship between social pricing and 
changing health behavior, using campaign of )Prevention is the origin of the tale( subject of the study.

Recommendations: The researcher recommends adding new dimensions of social marketing such 
as )opinion leaders dimension( in addition to conducting this study using other campaigns such as )cam-
paign 100 million health, or awareness campaigns to prevent and reduce the spread of the new coronavirus 
)COVID-19(.

Keywords: Social Marketing, Social Marketing Mix, Social Product, Social Pricing, Social Promotion, 
Social Distribution, Social Marketing Campaigns, Health Awareness Campaigns, Health Behavior, Changing 
Behavior.




