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Philosophical strategies to design advertising campaigns to support the 

moral and value system of society 
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 سلطنة عمان –مسقط  كلٌة الزهراء للبنات قسم التصمٌم الجرافٌكى –أستاذ مساعد 

 المقدمة:

بردوراا يلري تتعرض المجتمعات في اآلونة األخيرة للعديد من التؽيررات اججتماييرة اجصتدرادية والسياسرية والتري تر  ر   

المكون اججتمايي والتركيبات السيكولوجية لبنية األفراد مما ي  ر يلري الجوانرا السرلوكية والمنةومرة األخ صيرة وال يميرة 

للمجتمر.. ار ا وتتنرروا   رار تلررر التؽيررات يلرري تفرراد المجتمرر. مرا برين السررلبية والتري ترر دا خلري ان ررراؾ ال ري  واألخرر   

 يح وارو مرا ي ترال للتعرديل والت روي  والتؽييررب ومرا برين اآل رار اايجابيرة والتري ت ترال خلري اججتماييرة يرن مسراراا الدر

تعزيزاا وتأديلها بين تفراد المجتم.ب وارو مرا ي ترال خلري  ليرات للتدر يح والتؽييرر والتعزيرزب ليرأتي اجتدرال ااي نري 

نيرة موجهرة تسرتهدؾ خيرادة المنةومرة األخ صيرة الفعال ليدربح خ رده ار آل اآلليرات للتؽييررب و لرر مرن خر ل  مر ت خي 

  ير  ةهررت بايتباراا الم رر األساسي لدواف. وردود تفعال تفراد ا ا المجتم.بوال يمية للمجتم. خلي مساراا الطبيعيب 

يرات األخيرة العديد من ال م ت ااي نية المدررية والعربيرة والتري تسرعي ن رو تدر يح وت روي  ال ري  واألخ ص في اآلونة

اججتماييةب تخف  بعضها في ت  ي  األاداؾ المرجوة ومنهاب ونجح البعض اآلخر فري خ ردا  تؽييررات اجتماييرة خيجابيرة 

 ااي نية لتلر ال م ت.   للوصوؾ يلي يوامل النجاح والكشؾ ين األبعاد الفلسفية ل ستراتجياتتست   التوصؾ ينداا 

 مشكلة البحث:

 إلجابة علً التساؤالت التالٌة:تتلخص مشكلة البحث فً ا  

 ما اي اجستراتيجيات الفلسفية والتدميمية المتبعة  الياً لتدمي  ا ا النوا من ال م ت؟ -1

 ما اي مستويات التؽيير اججتمايي التي تستهدفها تلر ال م ت لت  ي ها؟ -2

 ما اي طبيعة الرسالة ااي نية الدايمة لل ي  واألخ  ؟ -3

 يلي ا ا النوا من ال م ت؟  ي اآل ار اججتمايية المترتبةما ا -4    

Abstract: 

Recently, societies are exposed to many socio-economic and political changes that, in turn, 

affect the social component and psychological structures of individuals' structure, affecting 

the behavioral and moral and moral systems of society. 

The effects of these changes on the members of society vary between the negative and that 

lead to the deviation of social values and ethics from the right track, which needs to modify 

and evaluate and change, and between the positive effects and need to be strengthened and 

rooted among the members of the community, which needs mechanisms for correction, 

Effective advertising communication becomes one of these mechanisms for change, through 

targeted advertising campaigns aimed at restoring the moral and value system of society to its 

natural course, as the primary driver of the motivations and reactions of members of this 

society. 
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Because these targeted campaigns are loaded with many messages and codes that affect the 

behavior within this society, and this behavior is supposed to be positive according to the 

philosophy adopted by these campaigns, there is a possibility that there is a problem in the 

communication process and the interpretation of communication messages wrong, Messages 

and their positive impact, which is usually contrary to the objectives adopted by these 

campaigns, 

Here is the problem of research, which is to answer the following questions: 

1. What are the mechanisms that advertising campaigns which support the ethical and 

value system in society work through? 

2. What are the design strategies used in these campaigns? 

3. What are philosophical theories (dimensions) should these campaigns contain? 

The research aims to shed light on the nature of these campaigns and the development of 

philosophical strategies to design these campaigns as part of the social responsibility of their 

Producers to promote and support the positive behaviors within the society, as well as to study 

how to design a mechanism to design these campaigns in line with the moral and value 

system of society. 

 

 أهمٌة البحث:

يل ي ا ا الب   الضوء يلي تامية اجتدال ااي ني المتكامل والمتم ل في ال م ت ااي نية ودورآل في المساامة في   

 جتمايي واو مطلا اجتمايي اا  في الوصت الراان.دي  منةومة ال ي  واألخ   في المجتم. كأ د  ليات التؽيير اج

 أهداف البحث:

 ٌختص هذا البحث بتحقٌق األهداف التالٌة: 

خل اء الضوء يلي طبيعة ا آل النويية من ال م ت واجستراتيجيات الفلسفية الخادة بتدميمها بايتباراا تِشكل  -1

 ي  السلوكيات اايجابية داخل المجتم.. جزءاً من المسئولية اججتمايية لل ائمين يليها لتعزيز ود

 ت ديد اآل ار اججتمايية )السلبيات واايجابيات( المترتبة يلي ا ا النوا من ال م ت يلي    المجتم.. -2  

التأكيررد يلرري تاميررة ال مرر ت ااي نيررة الدايمررة لمنةومررة ال رري  واألخرر   فرري المجتمرر.ب ودوراررا فرري خ رردا  تؽييررر  -3  

 جابي بين تفراد المجتم..اجتمايي خي

 فروض البحث:  

استراتيجيات التدمي  لل م ت ااي نيرة الخادرة بردي  منةومرة ال ري  واألخر   فري المجتمر.ب جبرد وتن تررتبط  -1

 ارتباط و ي  بنويية التؽيير اججتمايي المطلوا خ دا ه في المجتم.ب وك لر تطلعات تفرادآل.

نية الخادة بدي  منةومة ال ي  واألخر   وال ائمرة يلري دراسرة ا تياجرات استراتيجيات التدمي  لل م ت ااي  -2

ونوييررة التؽييررر المجتمعرري المطلرروا والبعيرردة يررن الررر ا ال اتيررة لل ررائمين يليهرراب سرريكون لهررا تررأ يراً خيجابيرراً فرري 

 لمجتم..خ دا  التؽيير اججتمايي المطلوا ألفراد المجتم.ب وت وي  مسار منةومة ال ي  واألخ   في ا

 ترتبط استراتيجيات التدمي  له آل النويية من ال م ت ااي نية ارتباطاً و ي اً بالتؽيير السلوكي ألفراد المجتم..  -3

اجستراتيجيات الفلسفية لتدمي  ا آل النويية من ال م ت والتي تخض. للر ا ال اتية لمددر الرسرالة بعيرداً يرن  -4

والدي  لمنةومة ال ي  واألخ   في المجتم.ب سيكون لها تأ ير سلبي يلري ا تياجات المجتم.ب وا تياجات الت وي  

 تفراد المجتم.ب وصد تتسبا في ارتبار الرتا العا  والرفض التا  لل ملة.
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 حدود البحث: 

 ل ي  المجتمعية واألخ صية ف ط. يختص الب   بال م ت ااي نية  ات الدلة با

 التعرٌفات اإلجرائٌة للبحث:

: تلر األ كا  الناتجة ين الع صة التفايلية المتبادلة بين تخ   الفرد وصناياته ومجموية ال ي  مة القٌم واألخالقمنظو  

 تكون اتجاآل تخ صي ملز  ألفرادآل.السائدة فى المجتم. والمميزة له ب ي  

 الكلمات المفتاحٌة:

ب التؽيرررات  Value system and ethicsب منةومررة ال رري  واألخرر    social changeالتؽييررر اججتمررايي  

  Social valuesب ال ي  اججتمايية   Behavioral changesالسلوكية 

  محاور الدراسة:

 المحور األول: المجتمع ومنظومة القٌم واألخالق )المفهوم والعالقة(

 مفهو  ال ي  وتنوايها. -1

 تدنيؾ ال ي . -2

 مفهو  األخ  . -3

 مجاجت األخ  . -4

 .منةومة ال ي  واألخ   في المجتم. -5

المحور الثانً: الحمالت اإلعالنٌة الداعمة لمنظومة القٌم واألخالق فً المجتمع وعالقتها بالتغٌٌر 

 االجتماعً

 األبعاد التسوي ية لل م ت الدايمة لمنةومة ال ي  واألخ   بالمجتم.. -1

 مفهو  التسوي  اججتمايي. 1-1

 يمية للتسوي  اججتمايي.اجستراتيجية ال  1-2

 اج تيال المجتمعي للتؽيير اججتمايي. -2

 مة ال يمية واألخ صية بالمجتم..مستويات التؽيير اججتمايي في نطا   م ت دي  المنةو -3

المحور الثالث: االستراتٌجٌات الفلسفٌة للحمالت اإلعالنٌة الداعمة لمنظومة القٌم واألخالق بالمجتمع 

 تحلٌلٌة(.)الدراسة ال

 عنوان الحملة اإلعالنٌة نوع القٌمة

أوالً: القٌم 
 االجتماعٌة

 مدر.  –)وزارة الكهرباء والطاصة(  - ملة    المواطن في المعرفة  -1

 مدر.   -ايئة الرصابة اادارية  –)الفساد(  – ملة تنت مراية نفسر  -2

 ها في مدل تر()خ سبها برا تر ت صي - ملة ضريبة ال يمة المضافة  -3
 مدر. –

  ملة لنرت ي بتوادلنا. -1 ثانٌاً:القٌم العائلٌة

  ملة لنرد له  الجميل. -1 ثالثاً: القٌم الدٌنٌة

  ملة تص  د تر صبل مماتر. -2

 م سسة ركاز لتعزيز األخ  . - ملة ك مر ينوانر -3

   لتعزيز األخ“ ركاز” ملة تص  د تر تنع  ب ياتر, و ملة  -4
 .بالكويت

  ملة البركة بالشباا. -5
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 Discussionsالمحور الرابع: المناقشات 

 األبعاد اجتدالية لل م ت ااي نية الدايمة لمنةومة ال ي  واألخ   في المجتم.. أوالً:

 خشكالية تأ ير ال م ت ااي نية الدايمة لمنةومة ال ي  واألخ   في المجتم. ثانٌاً:   

 الم ددات التي جبد وتن تعمل من خ لها ال م ت ااي نية الدايمة لمنةومة ال ي  واألخ   في المجتم.. ثالثاً:

 استراتيجيات تدمي  ال م ت ااي نية الدايمة لمنةومة ال ي  واألخ   في المجتم.. رابعاً:

 مة ال ي  واألخ   في المجتم..اجستراتيجيات الفلسفية لتدمي  ال م ت ااي نية الدايمة لمنةو خامساً:

 النتائج.

 التوصٌات.

 المراجع.

 المحور األول: المجتمع ومنظومة القٌم واألخالق )المفهوم والعالقة(

 مفهوم القٌم وأنواعها: -1

اختلؾ الف سفة يلى وض. تفسير م دد لل يمة فاتجه بعضه  جتجاآل موضويى لتعريفها واتجه البعض اآلخر لرفض 

ي  ج ت ؾ داخل نطا  الفكر الفلسفى و دآل بل تتعداآل فهى تمس الع صات اانسانية بكافة دوراا فهى ضرورة  لر ؛ فال 

 اجتمايية. 

الفرد  واى مجموية من األ كا  الع لية اجنفعالية التى توجهنا ن و رؼباتنا واتجاااتنا والتى يكتسبها ويتعلمها ويتشربها

وتةهر فى السلور الةااره الشعوره وال شعوره وفى المواصؾ التى من المجتم. وتدبح اى م رر لسلوكه؛ 

 1تتطلا خرتباط ا جء األفراد فى صوانين وبرامج تنةيميه مجتمعية.

وفى مجال يل  النفس ااجتمايى نجد تن: "ال يمة اى معيار خجتمايى  و ديؽة خنفعالية صوية ويامة تتدل من صريا 

الجماية ويمتدها الفرد من بيئته ااجتمايية الخارجية وي ي  منها موازين يبرر بها بالمستويات الخل ية التى ت دمها 

 2تفعاله ويتخ اا اادياً ومرشداً".

كما يمكن تعريفها يلى تنها: "م طات وم اييس ن ك  بها يلى األفكار واألشخاص واألشياء واأليمال والموضويات 

 تها والرؼبة فيه".والمواصؾ الفردية والجمايية من  ي   سنها وصيم

 3واى مستوه تو م ياس تو معيار ن ك  بم تضاآل ون يس به ون دد يلى تساسه المرؼوا فيه والمرؼوا ينه.

مجموعة القواعد واألسس الذاتٌة التى ٌكتسبها الفرد من تعاٌشه بشكل يا  يلى تنها:  تعرٌف القٌمومن  لر يمكن 

 أساسها ٌوم بتقٌٌم المواقف واألحداث المحٌطة به.وتفاعله مع مجتمعه والبٌئة المحٌطة به وعلى 

 وهناك العدٌد من المصطلحات المرتبطة بمفهوم القٌم وهى: 

او يبارة ين مجموية من التجارا والخبرات الساب ة التي مر بها اانسان والتي تعمل يلى توجيه  االتجاه: -أ

رد يميل خلى اتجاآل   افي تو فكرا تو سياسي م دد يلى اجستجابة ن و الموضويات والمواصؾ التي له ي صة بها فالف

 تربيته وتنشئته اججتمايية.

او التعبير ال  ي ي ين اجتجاآل فإ ا كان اجتجاآل تفكار ومعت دات فالرتا العا  او خخرال اجتجاآل خلى  الرأي العام: -ب  

 4ترض الواص. والتمسر به والدفاا ينه.

                                           

 (.)ص  –  –انهٍئخ انًصرٌخ نهكتبة  – االجتواعٍةالمٍن والعادات  –فىزٌخ دٌبة  -

. ص  –  –انمبهرح  –دار انفكر انعرثى  –علن النفس اإلجتواعى –فؤاد انجهى انسٍد  -

 .ص  – و – وٍد التعاٌش فى الوجتوع الوعاصرهنظىهة المٍن اإلسالهٍة وأثرها فى تأ –أسبيخ أثى انعجبش شهىاٌ  -
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 تصنٌف القٌم: -2

 .يدة ومنها ال يمة النةرية والسياسية واجصتدادية والجمالية واججتمايية والدينيةلل ي  تنواا يد

 القٌم النظرٌة:  2-1

اى يبارة ين تفكار ومبادئ فلسفية معرفية ليفه  الفرد ما  وله من ال وانين التي ت ك  ا آل اجشياء ب دد معرفتها وفي 

كب   الفرد  ول مااية األرض والكواكا السيارة والشمس والليل العادة الف سفة والمفكرين ا  ال ين يب  ون فيها 

 والنهار فإيمانه به آل ال ي  تعتبر نةرية.

 القٌم السٌاسٌة:  2-2

 ي  يعبر ين ااتما  الفرد وميوله ونشاطه السياسي والعمل السياسي و ل مشك ت الجمااير ويتميز األشخاص ال ين 

نوا ي ال ياة المختلفة ويتدفون ب درته  يلى توجيه ؼيرا  م ل النواا في البرلمان تسود يندا  ا آل ال يمة بال يادة في 

 5ور ساء األ زاا السياسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 القٌم االقتصادٌة: 3 -2

يعبر الفرد ينها الفرد وميله خلى ما او ناف. ويتخ  من العال  الم يط به وسيلة لل دول يلى ال روة وزيادتها ين 

التسوي  واجسته ر واست مار األموال .. يتميز اجشخاص ال ين تسود يندا  ا آل ال يمة بنةرة يملية طري  اانتال و

 .. ويكونون يادة من رجال المال واأليمال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
4

 - http://www.qiams.com/print.php?page=printarticle&action=print&catid=123&id=332 
5

 - https://www.youtube.com/watch?v=vXhjTdayq48 

 ( إعالن سٌاسً لحث الناخبٌن على ممارسة نشاط سٌاسً  1شكل )  

 ن لتنشٌط معامالت اقتصادٌة وربطها بالمناسبات القومٌة ( إعال  2شكل )  
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 القٌم الجمالٌة: 2-4

األشخاص ال ين تسود يندا  ويعبر ينها ااتما  الفرد وميله الى ما جميل من نا ية الشكل والتواف  والتنسي  ويتميز 

 .ا آل ال يمة بالفن واجبتكار و و  والجمال واابداا الؽني ونتائجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           


 جدارٌخ عهى جدراٌ انسفبرح انسىٌسرٌخ )جرافٍتى(. 

 ( إعالن للبنك األهلً لحث المواطنٌن علً استخدام الشهادات   3شكل )  
 البالتٌنٌة لتعزٌز قٌمة اقتصادٌة "قٌمة اإلدخار".  

 ( جرافٌك لرفع القٌم الجمالٌة بالمكان4شكل )

 كان ( جرافٌك لرفع القٌم الجمالٌة بالم5شكل )
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 القٌم االجتماعٌة:  2-5

ويعبر ينها ااتما  الفرد وميله الى ؼيرآل من الناس فهو ي به  ويميل الى مسايدته  وبجد في  لر اشبايا له يتميز 

 يندا  ا آل ال يمة بالعطؾ وال نان وخدمة الؽير. اجشخاص ال ين تسود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القٌم الدٌنٌة: 6 -2

يعبر ين ااتما  الفرد وميله خلى معرفة ما وراء العال  الةاارا فهو يرؼا في معرفة تدله ومديرآل ويره تن انار 

ويتميز األشخاص ال ين تسود يندا  ا آل ال يمة  صوة تسيطر يلى العال  ال ا يعيش فيه وي اول تن يدل نفسه به آل ال وة

في طلا الرز  والسعي وراء ال ياة الدنيا يلى ايتبار ان  لر يمل ديني .. فالعمل بكل تنوايه المبا ة يعتبر صيمة 

 6دينية يسعى الفرد لل يا  به لرضا ربه ولرضا نفسه ل ياة كريمة سعيدة.

 

 

 

                                           
6
 - http://www.qiams.com/print.php?page=printarticle&action=print&catid=123&id=332 

 ( إعالى ٌؤود على المٍن االجتواعٍة 6شىل )

 ( قٌم اجتماعٌة7نموذج رقم )
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 القٌم األخالقٌة: 7 -2

ُد ي صات األفراد معاً لت  ي  الؽاية من وجود اانسانب مجمو يٌة من المبادئ وال وايد التي تنةِّ  السلور اانسانيب وت دِّ

والعمل من تجل النفسب واألسرةب والع يدةب ومن األم لة يلى ال ي  األخ صية: الدد ب واألمانةب واا سان للجارب 

 وخكرا  الضيؾب ومسايدة الم تاجين. 

 كل عام ٌمكن تقسٌم القٌم إلى: وبش

 .م ل ال ي  الدينية واألخ صية قٌم إلزامٌة: -أ

 م ل ال ي  الجمالية.  قٌم عاطفٌة: -ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           


 تُدرج انحًالد اإلعالٍَخ انًدرجخ ثبنجحج فً َطبق انمٍى اإلنسايٍخ اندٌٍُخ واألخاللٍخ فمظ. 

 ( إعالن ٌؤكد على القٌم الدٌنٌة  8شكل )

 ( إعالن ٌؤكد على القٌم الدٌنٌة 9شكل )
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 مفهوم األخالق: -3

"األخ  " اى مدطلح شامل لما يودؾ ؼالباً بعل  األخ صيات فتجد تن التفسير الفلسفى للسلور األخ صى او "الجيد" 

لتميزاا ين األخ   الودفية  ي  تعد جزء من العل  ؛ ويطل  يلى األخ   الفلسفية مدطلح األخ   المعيارية 

 التجريبى والمرتبط بعل  ااجتماا وال ه يهدؾ خلى خكتشاؾ وودؾ ما ت مله   افة معينة من معت دات.

 7صوايد صياسية لما يجا تن يكون.وتهدؾ األخ   المعيارية خلى ودؾ ي جات  ي  تب   ين معايير ترسى 

وصد  8يلى تنها: منةومة صي  يعتبراا الناس بشكل يا  جالبة للخير وطاردًة للشر وف اً للفلسفة الليبرالية. تعرف األخالقكما 

 كالعدلانساني كما تعتبر مجموية من ال ي  والمبادئ ت رر األشخاص والشعوا ا الوييصيل ينها خنها شكل من تشكال 

ب ي  ترت ي خلى درجة تن تدبح مرجعية   افية لتلر الشعوا لتكون سنداً صانونياً تست ي منه الدول  والمساواة وال رية

الخل  وبالعكس يمكن ايتبار والؽريزةب  بالبديرةواأل وال الباطنة التي ُتدرر  والطباااألنةمة وال وانين. واي السجايا 

 9عمل ال لا بينما الخل  يكون صلبياً ويكون في الةاار.من تيمال ال لوا ودفاته. وتيمال ال لوا تختص ب ال سن

يلى الدفات الطبيعية في خل ة اانسان الفطرية يلى ايئة مست يمة يلى تنها: تدل  مفهوم األخالقكما يمكن تعريؾ 

سي متناس ة واى الدفات المكتسبة  تى تدب ت كأنها خل ت في اانسان فهي جزء من طبعه ولألخ   جانبين: جانا نف

 10باطنيب وجانا سلوكي ةاارا.

 مجاالت األخالق: -4

 وتن س  األخ   خلى    ة مجاجت اى:

 Metaethics:11ما وراء األخالق  1 -4

اى فرا من فروا الفلسفة الت ليلية التي تستكشؾ  الة وتسس ونطا  ال ي  األخ صية وخست داء لطبيعة الدياؼات  

 وكيؾ ت ركنا ااتجااات األخ صية.األخ صية ومعرفة الدواا ومااو جيد 

 :Normative Ethicsاألخالق المعٌارٌة  2 -4

تعتبر األخ   المعيارية اى السا ة البينية بين ماوراء األخ   واألخ   التطبي ية وتهت  بم اولة الودول للم اييس  

 األخ صية العمليةب وتن س  خلى فريين:

 واا والخطأ واالتزامات والمسمو ات والواجا.واى دراسة الد األول نةرية السلور: 

 واى تنةر خلى ما يعتبر صيماً. ال انى نةرية ال يمة:

 :Applied Ethicsاألخالق التطبٌقٌة  3 -4

 12األخ   التطبي ية ت و  يلى تطبي  األخ   المعيارية يلى الموضويات الجدلية.

 

 

                                           

 .153ص  – 1999 –انُبشر ) انًؤنف(  – فلسفة تصوٍن الونتجات –يحًد عسد سعد  -
2

 .11ص   – 2009 – األخالق اللٍبرالٍة –راغت انركبثى  -
9
 - https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82 

 .34ص  –و 1992 -انرٌبض  – علن األخالق اإلسالهٍة -يمداد ٌبنجٍ  - 2

11
 - www.iep.utm.edu/metaethi 

12
 - Göran Collste - Perspectives on Applied Ethics - Centre for Applied Ethics- Sweden – 2007 – p.22-25. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
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 منظومة القٌم واألخالق فً المجتمع: -5

 عرضه ٌمكننا القول بأن:مما سبق   

األخ   اي جزء اا  من ال ي  والتى ت  ر بشكل مباشر يلى اانسان وصدرته يلى ت يي  المواصؾ الم يطة به وك لر  -1

تعامله معها؛ ا ا التعامل ال ه يت  داخل خطار مجتم. يعيش فيه؛ فيكون األداء الجمعى ألفراد المجتم. او السلور 

ا السلور كل من تخ   األفراد وصي  المجتم. ككل. وبالتالي نجد تن انار ي صة تكاملية بين ك ً المجتمعى ويت ك  فى ا 

 من ال ي  واألخ   لتشكل منةومة ال ي  واألخ   في المجتم..

خالق تلك األحكام الناتجة عن العالقة التفاعلٌة المتبادلة بٌن أيلى تنها:  منظومة القٌم واألخالقوب لر يمكننا تعريؾ 

 الفرد وقناعاته ومجموعة القٌم السائدة فى المجتمع والممٌزة له بحٌث تكون إتجاه أخالقى ملزم ألفراده.

يعتبر ااطار النةرا الساب  لتدنيفات ال ي ب ومجاجت األخ  ب ومفهو  منةومة ال ي  واألخ   بالمجتم.ب بم ابة  -2

دميمية وفلسفية لل م ت ااي نية الخادة لدي  منةومة ال ي  تساساً معرفياً لل ائمين يلي وض. استراتيجيات ت

 واألخ   في المجتم..

المحور الثاانً: الحماالت اإلعالنٌاة الداعماة لمنظوماة القاٌم واألخاالق فاً المجتماع وعالقتهاا باالتغٌٌر 

 االجتماعً 

 األبعاد التسوٌقٌة للحمالت الداعمة لمنظومة القٌم واألخالق بالمجتمع: -1

 social marketingيندرل ا ا النوا من ال م ت ااي نية كنشاط تسروي يب خلري مرا يعررؾ بالتسروي  اججتمرايي     

تو فكرررة  –فرري الوصررت ال اضرررب الك يررر مررن المنةمررات الؽيررر اادفررة للررربح بهرردؾ تسرروي  صضررية معينررة  والرر ا تلجررأ خليرره

ة تو برخخرا. وج ت تدرر ار آل األنشرطة يلري ار ا النروا مرن اجتمايية ما تو التأ ير في سلور مجموية من األفرراد بطري ر

تسروي  بهرا يلري لالمنةمات و دآلب وخنما صد تشتمل تيضاً يلري منشرئات األيمرال الهادفرة للرربح والتري صرد تتضرمن بررامج ا

ب بعض جوانا التسوي  اججتمايي كأن تتضمن بعض البرامج التي تعكس شرعور الشرركة بالمسرئولية تجراآل المجتمر. ككرل

وتن تأخ  في ايتباراا اآل ار اججتمايية اايجابية والسلبية لل رارات اادارية التي تتخ اا تو تستهدؾ خدمة تسوا  معينرة 

  13كطب ة م دودا الدخل.

 مفهوم التسوٌق االجتماعً: 1-1

ي لزيادة صبول التدمي  والتنفي  والرصابة يلي البرامج التي تسع social marketing:ويعني التسوي  اججتمايي 

 14الجمايات المستهدفة لفكرة اجتمايية جديدة تو اجلتزا  بسلور معين تو خيجاد  ل ا دا المشك ت ااجتمايية ال ائمة.

 15فهو يستهدؾ فى النهاية تؽيير الواص. السلبى واجنت ال بالمجتم. خلى واص. تفضل وت سن.

ير سلور باستخدا  الت نيات واألساليا التسوي ية والتعاون م. دناا خلى تؽي او يملية تسوي  تفكار تهدؾ كما ٌعرف بأنه:

 16والمتخددين والمهتمين من خ ل برامج تهدؾ ا دا  تؽيير مجتمعي. ال رار

 اإلستراتٌجٌة القٌمٌة للتسوٌق االجتماعً: 1-2

 ا ا وتتنوا استراتيجيات التسوي  اججتمايي خلي مجموية من اجستراتيجيات كما يلي:

                                           
1

يركدس  ـانسعىدٌخ: يعهدد اإلدارح انعبيدخ /انرٌبض، )هع التروٍز على السىق السعىدٌةـ  سلىن الوستهله بٍي النظرٌة والتطبٍك أحًد عهً سهًٍبٌ: 

 .465و(، ص 2000 ،انجحىث

.465 ص -الورجع السابك    
3

ٌُبٌر  13األرثعبء  –تصدر عٍ يؤسسخ انًصري انٍىو نهصحبفخ وانُشر  –ىو انًصري انٍ – تسىٌك الحاضر والوستمبل –سبيً عجد انعسٌس  

 .2040عدد  –و 2010

  t10.htm-f6/topic-http://mbagroup.ibda3.org/montada
4 

http://mbagroup.ibda3.org/montada-f6/topic-t10.htm
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 والتي تنطل  من فكرة تؽيير السلور بشكل مباشر. االستراتٌجٌة السلوكٌة: 1-2-1

والترري تعتمررد يلرري خيررداد خطررط معرفيررة بهرردؾ ت رردي  معلومررات ومعررارؾ يررن مختلررؾ  االسااتراتٌجٌة المعرفٌااة: 1-2-2

 الةواار اججتماييةب و لر ألن التؽيير يت  بااصناا والمعرفة.

 والتي تستخد  يادة في مجال ال  يؾ الد ي ونشر الممارسات الد ية السليمة.ة: االستراتٌجٌة التوجٌهٌ 1-2-3

وتعتبرر ار آل اجسرتراتيجية مرن تدرعا اجسرتراتيجياتب  لرر تن يمليرة ؼررس ال ري  تتطلرا االستراتٌجٌة القٌمٌاة:  1-2-4

ة. وتعتبررر ارر آل اجسررتراتيجية مررن مجهرروداً كبيررراً ووصترراً طرروي ًب ج سرريما وتن المجتمرر. يتشررب  ب يمرره  ترري وخن كانررت خاطئرر

  17اجستراتيجيات ال وية والهامةب لما لها من ت ر يمي  في است رار النس  اججتمايي.

 تعتمد ال م ت ااي نية الدايمة لمنةومة ال ي  واألخ   بالمجتم. يلي اجستراتيجية ال يمية للتسوي  اججتمايي.

 :social changeاالحتٌاج المجتمعً للتغٌر االجتماعً  -2

تجم. يلماء اججتماا يلي تن التؽيير اججتمايي ارو تار  مرا يميرز المجتمعرات البشررية جرتباطره مباشررة بفلسرفة الترأ ير   

يلي السلور الفرداب والجماييب ويلي الع صات اججتمايية المختلفة وف   ليات تبرز صدرة المجتمر. يلري خلر  ديناميكيرة 

  18الح تفرادآل وم سساته.تؽيير اجتمايي ي فة مد

يلي تنه "كل ت ول ي . في التنةري  اججتمرايي سرواء فري بنائره تو  التغٌٌر االجتماعًا ا ويعرؾ معج  العلو  اججتمايية 

في وةائفه خ ل فترة زمنية معينة ويشمل  لر كل تؽييرر ي ر. فري التركيرا السركاني للمجتمر. تو فري بنائره الطب ري ونةمره 

تنمرراط الع صررات اججتماييررة تو فرري ال رري  والمعررايير الترري ترر  ر فرري سررلور األفررراد والترري ت رردد مكررانه   اججتماييررة تو فرري

 19وتدوارا  في مختلؾ التنةيمات اججتمايية التي ينتمون خليها.

ة ل لر نجد تن انار ا تيال مجتمعي دائ  للتؽيير اججتمايي من خ ل ال م ت ااي نية الموجهة التي تستهدؾ خياد

المنةومة األخ صية وال يمية للمجتم. خلي مساراا الطبيعي. خج تنها جبد وتن تستهدؾ خ دا مستويات التؽيير اججتمايي 

 في نطا  التسوي  اججتمايي بايتبار ا آل النوا من ال م ت ت د  ليات التؽيير اججتمايي.

م المنظومة األخالقٌة والقٌمٌة مستوٌات التغٌٌر االجتماعً فً نطاق الحمالت اإلعالنٌة لدع -3

 بالمجتمع:

ونةراً ألن ال م ت ااي نية الدايمة لمنةومة ال ي  واألخ   تندرل ضمن نطا   م ت التسوي  اججتمايي التي  

تعتمد يلي اجستراتيجية ال يميةب والتي تسعي ا دا  تؽيير اجتماييب نجد تن انار مستويات للتؽيير اججتمايي يمكن تن 

 ي  تضمن ا ا  Levy & Zaltman, 1975)له آل ال م ت تن تنتهج بعضها واي وف اً لتدنيؾ ليفي و زلتمان )

التدنيؾ بعدين تساسيين طب اً للمدا الزمني ا دا  التؽيير واما التؽيير صدير األمدب والتؽيير طويل األمدب و   ة تبعاد 

 لمستويات التؽيير يلي دعيد المجتم. واي:

والمعنري بإ ردا  تؽييرر يلري المسرتوا الفرردا يلري المردا الزمنري ال درير  :  level Microستوي الجزئاًالم 3-1

 ويستهدؾ التؽيير السلوكيب ويلي المدا الزمني الطويل ويستهدؾ تؽيير خسلوا  ياة األفراد.

                                           
1

جبيعخ  –كهٍخ االتصبل   - )دراسخ َمدٌخ عهً حًالد انًطىٌبد فً يجتًع اإليبراد( ًاعتغٍٍر المٍوً فً حوالت التسىٌك االجتو -خبند زعًىو 

 .18ص  –انشبرلخ 
2

 .5ص  –انًرجع انسبثك  –خبند زعًىو  

هٍخ ك –يجهخ كهٍخ اَداة وانعهىو اإلَسبٍَخ واالجتًبعٍخ  – "التغٍٍر االجتواعً فً الوجتوع الجزائري "الوفهىم والنوىذج –رحبنً حجٍهخ  

.ص  –و  –انعدد انسبثع  -انجسائر  –اَداة وانهغبد 


 انجحج يعًُ ثبنًستىي انجسئً فمظ يٍ انتغٍر عهً انًدي انسيًُ انمصٍر وانطىٌم. 
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لمرردا الزمنرري والمعنرري بإ رردا  التؽييررر يلرري مسررتوا المنةمررات يلرري ا Group level:مسااتوي المجموعااات  2 -3

 ال دير ويستهدؾ التؽيير في المعايير "التؽيير اادارا"ب ويلي المدا الزمني الطويل التؽيير التنةيمي "الم سسي".

والمعني بإ دا  التؽيير يلري المسرتوا المجتمعري يلري المردا الزمنري ال درير  :Macro Levelالمستوي الكلً  3-3

(ب 10شرركل رصرر  ) 20منرري الطويررل ويسررتهدؾ التطررور اججتمررايي وال  ررافي.ويسررتهدؾ تؽييررر السياسرراتب ويلرري المرردا الز

(. نما ل ل م ت خي نية تليفزيونيرة تسرتهدؾ التؽييرر اججتمرايي يلري المسرتوا الكلري للمجتمر.  ير  تنراول نرويين 11)

 مختلفين من ال ي :

 صي  سياسيةب وصي  اصتدادية من خ ل ااي ن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
Olivier Serrat, the future of social marketing, Cornell University ILR School, International Publications, 

ADB, Asian development Bank, January, 2010, p.3 &  

 .( - ص ) – و –جبيعخ اندول انعرثٍخ  –انًُظًخ انعرثٍخ نهتًٍُخ اإلدارٌخ  - التسىٌك االجتواعً –ثشٍر انعالق 

 ( إعالن تلٌفزٌونً لحث الناخبٌن على ممارسة نشاط سٌاسى وهو االشتراك فى عملٌة اإلنتخاب10شكل )
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اإلساتراتٌجٌات الفلسافٌة لتصامٌم حماالت إعالنٌاة لادعم المنظوماة األخالقٌاة والقٌمٌاة المحور الثالاث: 

 بالمجتمع.

 تنقسم القٌم األساسٌة )منظومة القٌم المتكاملة( إلً أربعة فئات كما ٌلً:

  ريا والبعيد.المجتم. ال –مجموية ال ي  اججتمايية )ي صة اانسان بم يطه(  -1

 ااس   نمو جاً. –مجموية ال ي  الدينية )ي صة اانسان بخال ه(  -2

 العائلة المباشرة والممتدة. –مجموية ال ي  العائلية )ي صة اانسان بعائلته(  -3

 21تخ   الم سسة. –مجموية ال ي  الم سساتية )الع صات في م يط العمل(  -4

                                           
1http://www.egovconcepts.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9/ 

 ( إعالن تلٌفونً لحث عمالء بنك اإلسكندرٌة استخدام البطاقات اإلٌتمانٌة "دعم قٌمة اقتصادٌة" 11شكل )  
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األساسٌة، وعالقة الحمالت اإلعالنٌة الداعمة لمنظومة القٌم واألخالق بالتغٌٌر  ومن خالل التصٌف السابق للقٌم

 االجتماعً نجد أنه:

يمكن للرسالة ااي نية التعبير ين تدنيفات ال ي  المختلفة الساب   كرااب م. اخت ؾ طبيعة ونويية وتسلوا يرض  -1

 وفقاً لما ٌلً:الرسالة ااي نية 

 يت  تناولها من خ ل ااي نب التي نوعٌة القٌمة -أ

وال ا يستهدؾ خ دا  بعض التؽييرات  social changeنوعٌة ومستوي التغٌٌر االجتماعً المطلوب  -ا

 السلوكية يلي مستوا األفراد والمجتم. ككل.

المجتم. ونةراً ألن ا آل ال م ت ااي نية الدايمة لمنةومة ال ي  واألخ   بالمجتم. اي ةاارة جديدة يلي  -2 

المدرا والعربيب ل لر نجد يدد ال م ت في ا ا النطا  والتي ت ارت ردود تفعال يلي المجتم. صد دنفت في الفئة 

 األوليب وال انيةب وال ال ة )اججتماييةب الدينيةب العائلية( من تدنيفات ال ي  الساب   كراا كما يلي:

 

 عنوان الحملة مجال القٌم

أوالً: القٌم 

 ٌةاالجتماع

 -مصر  –حملة حق المواطن فً المعرفة )وزارة الكهرباء والطاقة(  -1

 (.12شكل رقم ). 2017

استهدفت ا آل ال ملة توضيح ال  ائ  واانجازات ال كومية والكشؾ ينها 

للمواطنينب و لر في ةل من ي يد ومن يعارض ومن ينكر. ركزت ال ملة 

 لمواطن فً المعرفة(.)حق اوا د واو ي مل ينوان ال ملة  sloganيلي 

تكونت ال ملة من مجموية من ااي نات التليفزيونية التي ركزت يلي     

المواطن في التعلي ب في ااسكانب الطر ب الكهرباء و لر في صالا درامي 

 وارا بين شخدين ت داما يبالػ فيما ت    من خنجازاتب واآلخر ي لل منها 

للمواطنين بعرض اا دائيات واألرصا  لينتهي ااي ن بتوضيح   ي ة األمر 

 كأ د األساليا ااصنايية من خ ل ااي ن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استراتيجية الكشؾ ين ال  ائ . االستراتٌجٌة الفلسفٌة للحملة:

تستهدؾ ال ملة جانا تخ صي في المجتم. وي تال خلي الت وي  والتد يح واو 

من د ة المعلومات واألخبار  الت د  ين األمور بدون معرفة وبدون التأكد

 واو ما ي ير البلبلة والتشويش وتؽيير ال  ائ  لدا الجمهور.

 اي اجستراتيجية التويوية وااصنايية. االستراتٌجٌة التصمٌمة المتبعة:

 أ(- 12شكل رقم )
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شكل   مصر. -هٌئة الرقابة اإلدارٌة  –)الفساد(  –حملة أنت مراٌة نفسك  -2 

 (.13رقم )

 ملة يلي جانا تخ صي صيمي شديد األاميةب وصضية الفساد ركزت ا آل ال

والرشوة في المجتم.. تضمنت ال ملة مجموية من ااي نات التليفزيونيةب في 

صالا درامي توضح العديد من المواصؾ ال ياتية التي تمارس فيها الرشوة. 

 )أنت مراٌة نفسك(.ال ملة   sloganلينتهي ااي ن بـــــــ 

وضعت خي نات ال ملة ألول مرة المواطن المدرا تما  صضية تخ صية 

بشكل  ي )مباشر( للمرة األوليب وك لر من ينتهجون ا ا السلور السلبي تما  

استعرضت ال ملة نما ل سيئة للمواطن ممارساته  ال ياتية اليوميةب  ي  

ال ا ج يهت  بالشرح لت مي  المدرسة  المدرس الفاسد ال ا يهمل يملهب م ل

ال ا يعطل مدالح  الموةؾ ليجبرا  يلى الدروس الخدوديةب تو

النما ل السيئة تن  من ا آلالمواطنين وج يعمل خج بالرشوةب وتطلا ال ملة 

ااب غ ينه ب  تنةر في المر ة وتخجل ممن نفسهاب كما تطلا من المواطنين

 .يلى الخط الساخن لم اربة الفساد

ت ارت ا آل ال ملة ؼضا بعض فئات المجتم. وايتبروا تن ما ت  التدريح به 

است سان في ااي ناتب او اتها  مباشر له  بالرشوة والفسادب خج تنها جصت 

الجانا اآلخر من تفراد المجتم. لتبني ال ملة لت وي  سلور سلبي ي تال 

 للتد يح والت وي .

 يرا البعض تن ا آل ال ملة اي مباردة جيدة لم اربة الفساد في المجتم..

من خ ل وضر. المشرااد  استراتٌجٌة الصدمة االستراتٌجٌة الفلسفٌة للحملة: 

ة التفكيرر فري التخلري يرن ار ا السرلور الؽيرر تما  نفسه لمواجهة ضرميرآل وخيراد

 تخ صي.

لمواصرؾ  ياتيرة يوميرة  اساتراتٌجٌة المحاكااة االستراتٌجٌة التصمٌمة المتبعاة:

 توضح ما ي د  من سلوكيات سلبية من بعض المواطنين.

 

 

 

التعلٌم -حملة حق المواطن فً المعرفة   
مصر -)وزارة الكهرباء والطاقة(  ب( -12شكل رقم )   

 

https://www.youtube.com/watch?v=m9_bsqH290I
https://www.youtube.com/watch?v=m9_bsqH290I
https://www.youtube.com/watch?v=iIAPDEk8pko
https://www.youtube.com/watch?v=iIAPDEk8pko
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 – )إحسبها براحتك تالقٌها فً مصلحتك( -حملة ضرٌبة القٌمة المضافة  -3

ت ارت (. 14شكل رقم )ين الترويج للشائعات وتأ يراا يلي مجتم..  مصر.

ضريبة ال يمة المضافة العديد من الشكور والؽضا بين تفراد المجتم. 

المدرا. ل لر استهدفت ا آل ال ملة توضيح   ي ة ضريبة ال يمة المضافة 

 للمواطن المدرا من خ ل سلسلة من ااي نات التليفزيونية في صالا درامي

لبعض المواصؾ التي يت  من خ لها الت د  ين ضريبة ال يمة المضافة 

للمواطنين بشكل سلبي مما ي  ر يلي الرتا العا  للمجتم.. لينتهي ااي ن 

ال ملة )ا سبها برا تر  sloganبتوضيح   ي ة األمر للمشاادينب من خ ل 

 ت صيها في مدل تر(.

 ير والتوضيح لألمور.التفس  االستراتٌجٌة الفلسفٌة للحملة:

بالسااالوك بالسااالبً اسرررتراتيجية المواجهرررة  االساااتراتٌجٌة التصااامٌمة المتبعاااة:

  الالأخالقً الخاص بالتروٌج للشائعات فً المجتمع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( الحملة اإلعالنٌة "أنت مراٌة نفسك" والتً اعتمدت13شكل رقم )
“فً تصمٌم الرسالة  اإلعالنٌة علً استراتٌجة الصدمة  

 )إحسبها براحتك –حملة ضرٌبة القٌمة المضافة أ(  - 14شكل رقم )
 عن التوعٌة ضد التروٌج للشائعات. - فً مصلحتك( تالقٌها

 ب( - 14شكل )
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ثانٌاً: القٌم 

 العائلٌة

 (.15شكل رقم ). حملة لنرتقً بتواصلنا

صؾ العائلية المختلفة التي ت تال خلي ناصشت ا آل ال ملة العديد من الموا

التوادل بشكل مباشر كما او متعارؾ يليه في   افتنا وت اليدنا العربية والتي 

تؽيرت اآلن ين ا ا الشكل لتت ول خلي مشاركات يائلية خلكترونية يبر وسائل 

التوادل اججتمايي. جاءت ا آل ال ملة ااي نية كديوة لتد يح مسار ال ي  

 كما كانت يليه. العائلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناصشت ا آل ال ملة بعد اجتمايي تخ صي شديدة الخطورة يلي المجتم.ب واو 

الع صات اججتمايية وما تدب ت يليه اآلن من ضعؾ وفتور وت ولها خلي 

مشاركات اجتمايية من خ ل وسائل التوادل اججتمايي ف طب واو ما يشكل 

 ايي للمجتم..خطورة يلي النسيج اججتم

اسررتراتيجية التوضرريح للوضرر. ال ررالي بهرردؾ   االسااتراتٌجٌة الفلساافٌة للحملااة:

 الت وي  وااد ح.

)للوض. والشكل  استراتٌجٌة المقارنة االستراتٌجٌة التصمٌمة المتبعة:

واستراتٌجٌة توضٌح الطبيعي للع صات اججتماييةب وما ن ن يليه اآلن(ب 

ب و لر من خ ل صالا درامي لمجموية من لمطلوباألثر للتغٌٌر االجتماعً ا

ااي نات التليفزيونية التي تةهر العديد من المواصؾ اججتمايية في الماضيب 

   توضيح الوض. ال اليب وتخيراً اجنتهاء بتوضيح األ ر في  ال العودة 

 ألشكال التوادل الت ليدية والمورو ة المتعارؾ يليها.

لتعزٌز القٌم  –لنرتقً بتواصلنا اإلعالنٌة  حملةنماذج من ال( 15شكل رقم )
 .بالمجتمع ائلٌةالع
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ثالثاً: القٌم 

 الدٌنٌة

ةبررري العرررالمي  ضرررمن فعاليرررات مررر تمر تبرررو "لنااارد لهااام الجمٌااال" ملرررة  -1

 .للشيخوخة

 للديوة يلي ال فاة يلي الد ة. “أقم صالتك قبل مماتك” ملة  -2

 –مارس  14من م سسة ركاز لتعزيز األخ  . “ كالمك عنوانك” ملة  -3

 (.16شكل رقم ) -  2013يونيو  6

لتعزيرررز األخررر    “ركااااز”وحملاااة  ,”"أقااام صاااالتك تااانعم بحٌاتاااك ملرررة  -4

 للديوة لل فاة يلي الد ة. .بالكويت

اسررتطايت تن تدررل خلررى تؼلررا الرردول والترري  "البركااة بالشااباب" ملررة  -5

العربيةب واي  ملة تسرلط الضروء يلرى خيجابيرة مجمويرة مرن الشرباا العربري 

ضررمن مجررتمعه  مرر. خضررافة بعررض المشرراير اانسررانية داخررل صالررا درامرري 

 يستهدؾ زرا الفضيلة داخل الشباا العربي جيتنا  األيمال مميز وخخراجي

 الدال ة ونبني صي   ميدة.

  

 

 

 

 

 

 

 

ركزت مجموية ال م ت الدينية الساب ة يلي الجوانا األخ صية الدينية السلبية 

كترر الد ةب تسلوا الك   م. الؽيرب  سن معاملة كبرار السرنب دور الشرباا 

دايررة لت رروي  وخدرر ح الجانررا الررديني واألخ صرري لألفررراد فرري فرري المجتمرر.ب كب

 المجتم.. 

 استراتيجة ت وي  وخد ح.  االستراتٌجٌة الفلسفٌة للحمالت السابقة:

استراتيجيات توييةب تفسير وتوضيحب  االستراتٌجٌات التصمٌمة المتبعة:

 وم اكاة للوض. ال الي لل ي  الدينية في المجتم..

مدا تأ ير ال م ت ااي نية التي تستهدؾ دي  منةومة ال ي   في خطار توضيح 

واألخ   في المجتم. في تؽيير تو تد يح تو ؼرس صي  وسلوكيات خيجابية في 

 ي  تضمنت رسالة خي نية خي مية  حملة البركة بالشباب نموذجاً المجتم.ب نجد 

ونتيجة للتفايل  .بتفايل جماايرا كبير في مختلؾ الدول العربيةتخ صية  ةيت 

تويوية ت اول تعزيز السلور اايجابي لده  الجماايرا م. ال ملة التي ت مل رسائل

الفضائية التي ت ايت ال نوات اانترنت ن  ً ين  الشبااب انتشرت ال ملة  تى يلى

 .تا مكان ال ملة من خ لهاب ليدبح الودول متا اً خليه في تا وصت ومن

في خطار  ذ علم االجتماع فً جامعة البلقاء التطبٌقٌةخزاعً أستا د. حسٌنيشير 

داخل تفاديل   دي ه ين األاداؾ الخيرية واانسانية والسلوكية واججتمايية ال انوية

 ملة "البركة بالشباا" المديومة من جهات يديدةب تن م ل ا آل ااي نات نادرة في 

 ."مجتمعات ايتادت يلى ااي نات التجارية الرب ية ف ط

التعاون وااخاء والت    وت وا  ويرا تن ا آل ااي ناتب تزرا في المجتم. "ب ور

ألخيه الفردب األمر ال ا يجعل المجتم.  توادر الترابط والعيش الكري  وا ترا  المرء

 22ة.األخ   والمبادئ وال ي  الرفيع يرت ي خلى مستوه الدول الراصية في

 

                                           
 و.إثرٌم   –األحٍٍُ  –جرٌدح انغد  – إعالى "البروة بالشباب": رسالة أخاللٍة تراعً هعطٍات العصر –دًٌب يحجىثخ  

 “كالمك عنوانك”حملة لمؤسسة ركاز لتعزٌز األخالق بعنوان ( 16شكل رقم )
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 Discussionsالمحور الرابع: المناقشات 

تشكل ال م ت ااي نية الدايمة لمنةومة ال ي  واألخ   في المجتم. والتي ت  يرضها من خ ل الب   ةاارة جديدة   

 لدور جديد للرسالة ااي نية خضافة لألدوار األساسية لها واي ااي ن ين المنتجات )السل. والخدمات(.

 منةومة ال ي  واألخ   واما: اتجهت ا آل ال م ت في اتجااين مختلفين لدي   

)استهدؾ الت وي ب والتعديل للجوانا األخ صية وال يمية  االتجاه الدٌنً الداعم للقٌم الدٌنٌة المجتمعٌة والعائلٌة: -1

 ال الية(ب     

 السلبية ال الية(.: )استهدؾ التؽيير للجوانا األخ صية االتجاه االجتماعً األخالقً الداعم للقٌم األخالقٌة فً المجتمع -2

بدتت ا آل النويية من ال م ت بالةهور متخ ة اجتجاآل ال يمي الديني وال ا تم ل في مجموية ال م ت الدينية التي  

ةهرت في مجموية من الدول العربية والتي ت   كراا ساب اًب    مجموية ال م ت التي ةهرت في مدر ا ا العا  

 ضي.  ت ديداً في شهر رمضان الما2017

ونةراً لكونها ةاارة جديدةب ل لر فإنها ت تال خلي وض. بعض الم ددات له ا النوا من ال م ت بايتباراا رسالة 

 خي نية اتدالية تستهدؾ دي  وت وي  منةومة ال ي  واألخ   في المجتم. واي كالتالي:

 خالق فً المجتمعأوالً: األبعاد االتصالٌة للحمالت اإلعالنٌة الداعمة لمنظومة القٌم واأل

تسعي ا آل ال م ت خلي تد يح وت وي  المنةومة األخ صية وال يميةب و لر من خ ل تعديل تو تد يح العديد من  -1

الجوانا السلوكية الفردية لألفراد والجمايات تو السلوكيات العامة في المجتم. و لر من خ ل التركيز يي ال ي  

 ن خ ل ااي ن.اججتمايية واألخ صية المختلفة م

 يسعي ال ائمون يلي م ل ا آل ال م ت خلي خ دا  تؽيرات اجتمايية يلي مستوا األفراد تو المجتم. ككل. -2

 م ل ا آل ال م ت تعتمد يلي استراتيجيات فلسفية تابعة لتوجهات ونويية مرسل )مددر( الرسالة. -3

الفلسفية الخادة به آل ال م ت تسعي ن و خدمة األجندة وبالتالي اجستراتيجيات  المرسل قد ٌكون جهات حكومٌة -4

اججتمايية للجهات ال كومة لتد يح وتعديل تدورات تفراد المجتم. ين العديد من السلبيات التي ت ؾ يائ  تما  خطط 

 التنمية )نفو  وخبرة مددر الرسالة(.

 م ت خلي الت وي  والتعديل والتد يح لمسار ل لر تسعي اجستراتيجيات الفلسفية له آل ال قد ٌكون المرسل أشخاصتو 

 ال ي  اججتمايية واألخ صية من باا المسئولية اججتمايية ف ط.

 

 ثانٌاً: إشكالٌة تأثٌر الحمالت اإلعالنٌة الداعمة لمنظومة القٌم واألخالق فً المجتمع

مجتمعة تستهدؾ اجرت اء بأخ صيات وصي  نةراً ألن ا ا النوا من ال م ت ااي نية يعمل ضمن نطا   م ت خي مية  

المجتم.ب ل ا نجد تن خشكالية التأ ير جزالت م ل دراسة من المتخددين في مجالي ااي ن وااي  ب فنجد تنه وف اً 

ترتبط بمجموعة  23شروط التأثٌرلتأ ير وسائل ااي   المختلفة والتي تعمل من خ لها ا آل ال م ت ااي نية تن 

 ل وهً:العوام

العوامل ذات الصلة  -2)نفو  وخبرة المددرب المدداصيةب الوسيلة ااي مية(ب  عوامل ذات الصلة بمصدر الرسالة: -1

 :  ي  ي د  التأ ير المتوص. من خ ل طري تين: بالبٌئة )المحٌط االجتماعً(

                                           
1

 – 2ط –انسدعىدٌخ  –انرٌدبض  –يكتجدخ انعجٍكدبٌ  -ظرٌدبد واألسدبنٍتدراسدخ فدً انُ - وٍف تؤثر وساائل اإلعاالم  – يحًد ثٍ عجد انرحًٍ انضٍف 

 ثصٍبغخ. –( 46-48ص ) –و 1998هـــ/1419
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استضافت الفنانة خسعاد يونسب  والتي حملة أنت مراٌا نفسك)دور تد اا الرتا والمكانة في المجتم.( م ال:  -ت

 والكاتا خبرااي  ييسي كمت د ين من خ ل ال ملة.

ال ال ال ا يليه المجتم.  ي  ت  ر  الة المجتم. اججتمايية تو اجصتدادية تو السياسية في صدرة الرسالة  -ا

 ااي مية في التأ ير يلي الجمهور.

  مون(:العوامل ذات الصلة بالرسالة اإلعالمٌة )المض -3

 ارتباط مضمون الرسالة ب ضية تشؽل الرتا العا  )م ال:  ملة ضريبة ال يمة المضافة(. -ت    

 تكرار يرض الرسالة. -ا    

 طري ة يرض الرسالة. -ل    

 دليل دياؼة الرسالة. -د    

 العوامل التً لها عالقة بالجمهور:  -4

 نوا الجمهور. -ت   

 .الموص. اججتمايي للفرد -ا   

 معت دات الجمهور. -ل   

 خدرار المتل ي للرسالة. -د   

 24تشكل العوامل السابقة إطار عمل للحمالت محل الدراسة لتفعٌل تأثٌرها علً أفراد المجتمع، مستهدفة أنواع التأثٌر

  ارة العاطفية(.)تؽيير الموصؾ تو اجتجاآلب التؽيير المعرفيب التنشئة اججتماييةب اا ارة الجماييةب اجستالتالٌة: 

 ثالثاً: المحددات التً البد وأن تعمل من خاللها الحمالت اإلعالنٌة الداعمة لمنظومة القٌم واألخالق فً المجتمع: 

 واو مجموية ال ي  والمعت دات المشتركة بين تفراد المجتم.. الوعً الجمعً: -1

التي توجه استجابات تيضاء الجماية. )ااطار ال ا يرج.  اجتجااات والعادات وال ي  المشتركةالمعاٌٌر االجتماعٌة:  -2

 خليه الفرد كي تكون مرشداً لما ينبؽي تن يكون يليه سلوكه(.

 احتٌاجات وتطلعات األفراد والمجتمع. -3

 )الخادةب العامة(. المسؤولٌة االجتماعٌة لألفراد والمؤسسات -4

 ور األفرادب والمجتم.(.في )سل مستوي ونوعٌة التغٌٌر االجتماعً المطلوب -5

 تمع.اتجاهات الرأي العام فً المج -6

 رابعاً: استراتٌجٌات تصمٌم الحمالت اإلعالنٌة الداعمة لمنظومة القٌم واألخالق فً المجتمع

يمكن له آل ال م ت تن تنتهج مجموية من اجستراتيجيات التدميمية التي تسعي ا دا  تؽيير اجتمايي يدي  منةومة   

 واألخ   في المجتم. واي: ال ي 

والتي ت تال خلي مدا زمني خ ل مرا ل بناء ال ي  في الشخدية     اانسانيةب  ي  تتدرل إستراتٌجٌة بناء القٌم:  -1

م جة. زمنياً وف اً للمرا ل التالية: ت ديد ال ي ب التويية بال ي ب فه  ال ي ب ت بل ال ي ب ممارسة ال ي ب الدفاا ين ال ي  وبناء الن

.    25(17شكل رص  )  

                                           
1

 (.37-30اَظر: ص ) –انًرجع انسبثك  -يحًد ثٍ عجد انرحًٍ انضٍف  
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  إستراتٌجٌة غرس القٌم. -2

من خ ل التركيز يلي السلوكيات السلبية لألفراد إستراتٌجٌة تغٌٌر القٌم والمفاهٌم واألخالقٌات السلبٌة فً المجتمع:  -3

اتب التوجهاتب السلور( وم اولة معالجتها من خ ل ا آل ال م تب بشرط مراياة الن اط التالية: )ال ي ب المعت داتب التوصع

  والتي تشكل الهوية المجتمعية.

 (.18شكل رقم )

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
 mfXm4https://www.youtube.com/watch?v=JR4Zni

2
  

 مراحل بناء القٌم فً الشخصٌة اإلنسانٌة( 17شكل رقم )

 البعد الزمنً

 تحدٌد القٌم

 التوعٌة بالقٌم

 فهم القٌم

 تقبل القٌم

 

الدفاع عن القٌم 

 وبناء النمذجة

 الهوٌة

 المعتقدات

 القٌم

 التوجهات التوقعات

 السلوك

 الهوٌة

 المعتقدات

 القٌم

 التوجهات التوقعات

 السلوك

 ( الشروط الواجب مراعاتها عند استخدام18شكل رقم )

 .تغٌٌر القٌم والمفاهٌم واألخالقٌات السلبٌة فً المجتمعإستراتٌجٌة 

https://www.youtube.com/watch?v=JR4ZnimfXm4
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 خامساً: االستراتٌجٌات الفلسفٌة لتصمٌم الحمالت اإلعالنٌة الداعمة لمنظومة القٌم واألخالق فً المجتمع 

بالجوانا السلوكيةب وال يميةب واألخ صيةب ل ا نجداا تنتهج العديد مرن ونةراً جرتباط ا آل النويية من ال م ت بشكل كبير 

اجستراتيجيات الفلسفية في دياؼة الرسالة ااي نية مستخدمة العديرد مرن األسراليا واآلليرات ااصناييرة المختلفرة ا ردا  

 تؽييراً اجتمايياً نويياًب يستهدؾ دي  منةمة ال ي  واألخ   في المجتم..

 هذه الحمالت نوعٌن من االستراتٌجٌات الفلسفٌة:انتهجت 

 استراتٌجٌات فلسفٌة عامة خاصة بأهداف المعلن ومن هذه االستراتٌجٌات الفلسفٌة استراتٌجٌة: -1

التحفٌااز، الترهٌااب، الترغٌااب، توضااٌح الحقااائق والكشااف عنهااا، التقااوٌم واإلصااالح، التفسااٌر والتوضااٌح لألمااور، )  

مرن خر ل وضر. المتل ري تمرا  نفسره مرن خر ل يررض السرلوكيات السرلبية تمامره بشركل مباشرر  و لر استراتٌجٌة الصدمة

 الحملاة اإلعالنٌاة )أنات مراٌاة نفساك(لتضعه الرسالة ااي نية تما  نفسه في م اولة ا دا  تؽيير سلوكي معين(. م ال: 

 والتي تعالج صضية الفساد والرشوة في المجتم..

)الم اكاة للوض. ال الي تو الساب ب  تعبٌر عن االستراتٌجٌات الفلسفٌة العامة للمعلن ومنها:استراتٌجٌات تصمٌمه لل -2

 بالسلوكيات األخ صية السلبية(. الم ارنةب التويية وااصنااب المواجهة

 النتائج:

)التؽييرر اججتمراييب  هناك العدٌد من اآلثار االجتماعٌة المترتبة علً هذا النوع من الحمالت والتً تمثلت فٌماا ٌلاً: -1

خربررار الرررتا العررا  تو تو يرردآلب ديرر  تو تدرر يح تو تؽييررر تو ؼرررس صرري  وسررلوكيات جديرردة خيجابيررة ترردي  منةومررة ال رري  

  واألخ   في المجتم.(.

اسررتراتيجيات التدررمي  لل مرر ت ااي نيررة الخادررة برردي  منةومررة ال رري  واألخرر   وال ائمررة يلرري دراسررة ا تياجررات  -2

التؽييرر المجتمعري المطلروا والبعيردة يرن الرر ا ال اتيرة لل رائمين يليهرا ووجهرات النةرر الشخدريةب سريكون لهرا  ونويية

 تأ يراً خيجابياً في خ دا  التؽيير اججتمايي المطلوا ألفراد المجتم.ب وت وي  مسار منةومة ال ي  واألخ   في المجتم..

 ن ال م ت ااي نية ارتباطاً و ي اً بالتؽيير السلوكي ألفراد المجتم.. ترتبط استراتيجيات التدمي  له آل النويية م -3

اجسرتراتيجيات الفلسررفية لتدرمي  ارر آل النوييررة مرن ال مرر ت والتري تخضرر. للررر ا ال اتيرة لمدرردر الرسرالة بعيررداً يررن  -4

ون لهرا ترأ ير سرلبي يلري تفرراد ا تياجات المجتم.ب وا تياجات الت وي  والدي  لمنةومة ال ي  واألخر   فري المجتمر.ب سريك

 المجتم.ب وصد تتسبا في خربار الرتا العا  والرفض التا  لل ملة.

استجابات تفراد المجتم. له آل النويية من ال م ت ااي نية تتأ ر بنويية المعلن واتجاااته وفلسفته من وراء ال ملرةب  -5

 وك لر خسلوا يرض الرسالة ااي نية.

 يوني له تأ ير فعال يلي الجمهورب او األنسا واألك ر فعالية له آل النويية من ال م ت ااي نية.ااي ن التليفز -6

بعض ال م ت كانت لها تبعاد سياسية واصتدادية م ال: ) ملة تنت مراية نفسرب ضرريبة ال يمرة المضرافةب  ملرة  ر   -7

الترري تعرضررها ارر آل ال مرر ت )كالرشرروةب والترررويج  المررواطن فرري المعرفررة(ب و لررر جرتبرراط الجوانررا األخ صيررة السررلبية

للشائعاتب والت د  ين األمور بدون يل ( بالعديد  مرن اآل رار السرلبية يلري المجتمر. مرن النا يرة اجصتدراديةب والسياسرة. 

 واو ما يسبا ارتبار في الرتا العا  للمجتم.ب وتعطيل مسيرة التنمية المجتمعية.
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التغٌٌار االجتمااعً لتي تر  يرضرها مرن خر ل الب ر  مسرتويين مرن التؽييرر اججتمرايي: استهدفت مجموية ال م ت ا -8

)ال مر ت التري ناصشرت صضرايا الرشروة  التغٌٌر االجتماعً علً مستوي المجتماع)ال م ت الدينية(ب  علً مستوي األفراد

 والفساد والترويج للشائعات(.

 

 التوصٌات:

نية الخادة المعنية بدي  منةومة ال ي  واألخ   في المجتم.ب جبد وتن استراتيجيات التدمي  لل م ت ااي  -1

 ترتبط ارتباط و ي  بنويية ومستوا التؽيير اججتمايي المطلوا خ دا ه في المجتم.ب وك لر تطلعات تفرادآل.

 مجتم..جبد وتن يكون انار سياسة يامة لت ديد تشكال التؽيير اججتمايي المطلوا وف اً ج تياجات ال -2

جبد وتن تخض. ا آل النويية من ال م ت للرصابة يلي نويية الرسالة ااي نية الم دمة للمجتم. لخطورة تأ يراا  -3

 بالسلا تو اايجاا يلي الرتا العا  للمجتم.. 

العا   جبد وتن تعتمد اجستراتيجيات الفلسفية له آل النويية من ال م ت يلي ا تياجات المجتم. وطبيعة الرتا -4

 السائد في المجتم..

جبد من توخي ال  ر في نويية اجستراتيجيات المتبعة لتدمي  م ل ا ا النوا من ال م ت لضمان رد فعل  -5

 يتماشي م. طبيعة اجتجاآل السائد للرتا العا  في المجتم. وتطلعات تفراد.

نيةب مدا زمني بعيدب واستراتيجيات فلسفية يتطلا ت  ي  التأ ير المطلوا من ا آل النويية من ال م ت ااي  -6

 بعيدة المدا تستهدؾ ت  ي  التؽيير اججتمايي المطلوا وف اً لر ا المعلنب وخدمة المدل ة العامة ألفراد المجتم..

ضرورة اجيتماد يلي استراتيجيات التسوي  اججتمرايي وفلسرفته لتدرمي   مر ت خي نيرة فعالرة ت رد  تؽييررات  -7

 خيجابية في المجتم..اجتمايية 

 

 المراجع:
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