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 بین مقارنة دراسة" االجتماعیة التلفزیونیة اإلعالنیة الحمالت فی المشاهیر اختیار معاییر

 فی المخدرات لمکافحة التلفزیونیة الحمالت فی رمضان ومحمد صالح محمد استخدام

 "المصری التلفزیون

 خمیس عوض ابراهیم فاتنم. د/ 

  دمیاط جامعة ، التطبیقیة الفنون كلیة ، االعالن بقسم مدرس

fatenibrahim18@gmail.com  

 ملخص :

بالكاريزما والمصداقية وتعتبر مصدر ثقة للجماهير. يعمل المعلنون على  المشاهير هم شخصيات معروفة في المجتمع تتمتع

 .االستفادة من هذه الميزات من خالل استخدام المشاهير في إعالناتهم لزيادة فعالية وموثوقية اإلعالن

 .النتحدد هذه الدراسة العوامل التي تجعل المشاهير تؤثرعلى الجمهور وتفحص تأثير تأييد المشاهير في اإلع

تركز الدراسة على اإلعالن االجتماعي ، والطريقة التي يتفاعل بها الجمهور مع الرسالة اإلعالنية ، ومدى االستجابة التي 

 .تحققت من خالل تأثير المشاهير الذين يقدمون اإلعالن ، واألثر االجتماعي الذي يخلقه

ووسائل اإلعالم الحكومية على فهم أهمية اإلعالن االجتماعي الغرض من هذه الورقة هو مساعدة المنظمات غير الهادفة للربح 

 .باإلضافة إلى أفضل المعايير الختيار المشاهير للوصول إلى جمهورهم المستهدف

ستساعد هذه الدراسة المنظمات غير الهادفة للربح في اتخاذ الخيار الصحيح للمشاهير الستخدامه في دعم اإلعالنات وكذلك 

 .إلعالناتالنظر في تأثير ا

يستخدم البحث االستبيان كأداة لجمع البيانات وتحليلها لمعرفة كيف يؤثر المؤيدون المشاهير على اإلعالن ويؤثرون على 

 .استجابة الجمهور وتأثيره على المجتمع

ن للمشاهير وعليه يجب تحديد العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار المشاهير لدعم حمالت التوعية ، حيث يمك

أن يضيفوا قيمة كبيرة للحملة اإلعالنية ، لكن الشراكة الخاطئة يمكن أن تؤدي إلى إحراج واسع النطاق وتقليل قيمة النصيحة 

المقدمة في الحملة ، مع المشاهير المناسبين ، ستكون قادًرا على استهداف تلك الجماهير المحددة التي من المرجح أن تسمع 

 .تصرف بناًء عليهاتوصية المشاهير وت

يؤثر تعاطي المخدرات بشدة على المجتمع ويسبب خسائر فادحة من حيث تكاليف العالج وإعادة التأهيل ، وخسارة اإلنتاجية 

 .وزيادة معدل الجريمة

درات في اآلونة األخيرة ، استخدمت المنظمات الحكومية وغير الحكومية التسويق االجتماعي لتوسيع نطاق تعليم مكافحة المخ

في التوسع كعالج متقدم وطرق إعادة تأهيل لمتعاطي المخدرات ، حيث نظم صندوق التبرعات لمكافحة وعالج اإلدمان 

وسوء المعاملة التابع لوزارة التضامن االجتماعي مبادرة توعوية ضد مخاطر اإلدمان تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات" 

آلثار السلبية لتعاطي المخدرات ، وكان بطل الحملة اإلعالنية العب كرة القدم ، هدفت المبادرة إلى تدريب الشباب على ا

 الشهير "محمد صالح" و الممثل الشهير "محمد رمضان". سيدرس البحث هذه الحملة بالدراسة والتحليل
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