
 

 
 هاما ًفي 

ً
عام حيث انه يؤدى وظيفة على درجة كبيرة من األهمية  المجتمع بوجهيلعب االعالم دورا

االعالم  يساهم كما  المعلومات،بتزويد أفراد المجتمع بالمعلومات وتقديم التحليل والتفسير الالزم لهذه 

تم اإلعالم وفى اآلونة األخيرة أه الحياة، مناحيللجمهور في جميع بشكل كبير في رفع المستوى الثقافي 

   ل تناولهخال وذلك من المجاالت ذات العالقةالتوعية في مختلف ثم  ومنالتنمية االقتصادية و قضايا الب

 رسالة إعالمية تخدم الوعي التنمويل
ً
  .هذه القضايا عبر وسائله المختلفة مستخدما

 هذا االهتمام اإلعالمي ليلعب  يمتد ومن الطبيعي أن 
ً
 محوريا

ً
خاص  بوجه التأميني الوعينشر  فيدورا

المجتمع بالمعلومات التي تخص التأمين وتقديم التحليل  تزويد أفراد  فيبشكل كبير  يساهمحيث 

 لمختلفة. امع بيان الشركات التي تمارس التأمين وبرامجه وتغطياته  المعلومات،لهذه  والتفسير الالزم

زيادة و  معدالت معرفة الجمهور ببرامج التأمين ادةأحد أهم الوسائل الفعالة لزي التأميني الوعيعد وي

 مع. لمجتلسواء للفرد أو  والضروريةوجعله من األمور الهامة  الطلب االقتصادي على خدمات التأمين

ات لدت عن التطور والتي تو  األنواع،ه األخطار من كل فيعصر تزايدت  فيأهمية التأمين  زدادتافقد 

وسائل انتاج وأداء خدمات  ا معه جلبتالتي و  األخيرة،اآلونة  فيالمجتمعات  تشهدها  التيالهائلة 

 إيضاح يفلدى الجمهور  التأميني الوعيدور زيادة  تيأوي متعددة،نشوء أخطار  احتما ليتضمن تشغيلها 

  .رض لمثل هذه المخاطرأن التأمين يراد منه جلب الضمان واألمان إلى طائفة من األفراد التي قد تتع

  

المتزايد في نشر الوعي التأميني االعالم: دور مقدمة  
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 ويمكن تلخيص دور االعالم في ،التأميني والوعيه أن هناك عالقة وثيقة بين اإلعالم فيومما ال شك 

 -(: 1يتضح من الشكل رقم ) يلي وكما والوعي التأميني فيما 

 أدراك طبيعة خدمة التأمين والتي يصعب إدراكها ألنها خدمة غير ملموسة  .1

 الخدمة  إدراكزيادة الطلب على خدمات التأمين بسبب زيادة مستوي  .2

ض اذلك فإن انخف )مثا لشركات التأمين  إلىتفعيل دور التأمين من خال ل إبالغ المطالبات  .3

مستحقين في تأمينات المسئولية معدالت الوعي التأميني أدت إلي عدم مطالبة بعض ال

 بالتعويض بسبب عدم العلم بوجود أو طبيعة التغطية( اإلجبارية

 أطراف أخري تجاه العمالء أنفسهم تدنية حوادث االحتيا ل التأميني من قبل العمالء أو  .4
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( بعض مشكالت صناعة التأمين التي توضح األهمية القصوى لدور االعالم 1ويوضح اإلطار رقم )

 Cassأشار إليها معهد التأمين القانوني بلندن من خال ل دراسة لجامعة   التأميني والتيوالوعي 

Business School تها و ا، والتي انتهت إلي ضرورة التركيز على تعميق الفهم بصناعة التأمين ومنتج

 إعادة بناء الثقة في الصناعة وسمعتها. 

د الركيزة المجتمع حيث أنه يع في التأمينيويعتبر اإلعالم  بفروعه المختلفة من أهم وسائل نشر الوعى 

نشر الوعى بوسائله المختلفة سواء اإلعالم المرئي أو المسموع أو المقروء ،  باإلضافة إلى  في األساسية

 ةالحديثوسائل التواصل االجتماعي  فيتتمثل  التأمينيوجود أو ظهور أدوات آخري لنشر الوعى 

تجذب  لتياأهم الوسائل  ، الحاليالوقت  فياإللكترونية، حيث أصبحت هذه األدوات  عوالمواق

الجمهور ، ولم يقتصر دور وسائل اإلعالم على نقل  وتغطية مختلف المنتديات ، والمؤتمرات المتعلقة 

 ، كما  فيالسنوات األخيرة  فيبصناعة التأمين بل شاركت 
ً
 أساسيا

ً
 ستضافتاهذه البرامج بصفتها راعيا

 .ددالصدورها المحوري في هذا ل إدراكها  التأمينمما يد ل على اهتمامها بقطاع  .بعض هذه المؤتمرات 

 

تعريف  يفتساهم  المعلومات التيدعم التوعية ونشر  فييلعبه اإلعالم  الذيالمحوري من الدور  نطالقا ا

حماية الثروة القومية والمواطنين  فيالجمهور بالتأمين وفوائده وأهميته للفرد والمجتمع ودوره 

ل نشر الوعي سبي فيللتأمين واإلعالم  المصريفأن تنسيق الجهود والمبادرات بين االتحاد  وممتلكاتهم،

سوف يساعد على تحقيق  جتمع،الم فيمن خال ل الوصو ل الي شرائح أكبر  أفضل،التأميني بصورة 

 -التالية: األهداف 

  تزويد الجمهور المستهدف بالمعلومات من حيث تقديم التحليل وتفسير المعلومات التي

واصل مع ة التفييحتاج اليها األفراد والشركات وكي لتياتخص التأمين وشركاته والتغطيات 

  التأمين. شركات 

  اعد على مبتكر وحديث يس التأمينية بشكل الثقافة نشر فيتصميم رسالة إعالمية جيدة تسهم

 زيادة وعى الجمهور بالتأمين ومنتجاته. 

 مهام رئيسية لدور اإلعالم في نشر الوعي التأميني

 التأميني تحديات الوعي (:1اإلطار رقم )

 يصعب على العمالء فهمها  Intangibleالتأمين خدمة غير ملموسة  -1

 عدم تناسق وتماثل المعلومات عن المنتجات بين شركات التأمين والعمالء -2

 غير المبررة.  الشكاوى الخاطئ،البيع  االحتيا ل، مثل: وجود ممارسات ضارة  -3

 عدم فهم العمالء لفكرة تجميع االخطار وآليات التسعير في التأمين -4

 فقدان الثقة في قطاع التأمين ووجود سمعة غير مالئمة.  -5
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  لفرد من التأمين ل المختلفة بأهميةوسائله لتعريف شرائح المجتمع  اإلعالم بمختلفمساهمة

   ينية. التأملم تصل اليها الخدمات  التيا وواضحة للفئاتخال ل تقديم رسائل إعالمية بسيطة 

 تغيير و  التأمين،ومعارف الجمهور عن  اتجاهاتتشكيل  في محددة تساهمإلعالم سياسة تبنى ا

صرف  فيمن خال ل بث الثقة والمصداقية  إيجابية،الصورة الذهنية عن التأمين من سلبية الى 

 واإلعالن عنها. منها المؤمن  التعويضات عند وقوع االخطار

حة ه واإلعالم لرسم استراتيجية واضئللتأمين وشركا المصريوالواقع أن الجهود المشتركة بين االتحاد 

وجعله على قمة أولويات الصناعة بهدف تحقيق معدالت أكبر من  التأمينينشر الوعى  فيلدور اإلعالم 

   :يليينعكس باإليجاب على ما  المجتمع سوفالمعرفة بالتأمين بين شرائح 

  وزيادة  الوطنيلالقتصاد  اإلجماليالناتج  فيالتأمين  ومساهمة قطاعزيادة معدالت النمو

 .االجل الحياة طويلةوثائق تأمينات  فيتتمثل  التيالمدخرات ا

  ف والتعليمالتثقي فيوسيلة هامة  باعتبارهالتي يصنعها اإلعالم طويلة األجل اآلثار االجتماعية. 

 ثل قتصادية المختلفة ملقاء الضوء على أهمية التأمينات اإلجبارية على العديد من األنشطة االا

السينما والمسارح والمتاحف مما يوفر حماية تأمينية عند وقوع الحوادث المؤمن  فيدور العرض 

 منها. 

 

 أمن تعيش مطمن حملة:
ميع وسائل ج في التأميني، الوعيية متكاملة لنشر للتأمين بتنفيذ أو ل حملة إعالم المصريقام االتحاد 

وكان لها تأثيرات إيجابية في معارف الجمهور عن  2009صحافة " عام  –اذاعة  –اإلعالم " تليفزيون 

 .التأمين تحت شعار" أمن ... تعيش مطمن"

هذه الحملة تتمثل في القدرة على تغيير اتجاهات المواطن  في االستراتيجي لالتحاد التحديوقد كان 

 الى اقتناع المصرينحو التأمين من مجرد شعارات أو وعود ال يشعر المواطن  العادي
ً
  بأنها تعنيه كثيرا

 كامل بأهمية تعريف الجمهور بالتأمين وفوائده للفرد والمجتمع. 

   التالية: ولقد حققت هذه الحملة األهداف 

  لدى الجمهور  أمينيتخلق وعى  
ً
المستهدف و بين أفراد المجتمع باعتبار التأمين منتجا ً أساسيا

 .
ً
 وليس منتجا تكميليا

  ىمباشرة علتوضيح ما يمكن أن تحققه بعض الخدمات التأمينية من عوائد نفسية ومادية 

 وراحة البا ل لهم.  االطمئنانالجمهور المستهدف مع توفير 

  التأمينيقطاع التأمين على أهمية نشر الثقافة والوعى  فيتحفيز الشركات العاملة. 

  
ً
 .تعريف الجمهور المستهدف ببعض أهم التغطيات التأمينية بشكل أكثر تفصيل

 أثر حمالت الوعي التأميني على األدراك السليم لدور وطبيعة التأمين
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  لهيئةا دورببتعريفه جميع تعامالته مع شركات التأمين  فيبث الثقة بين الجمهور المستهدف 

 ليه عند الحاجة. إالرجوع  يمكن قيبلوجود ر  الطمئنانلمما يؤدى  المالية،العامة للرقابة 

   -األتية: و قد استخدمت في تلك الحملة وسائل اإلعالم 

 الصحافة  

  الجماهيريتعتبر الصحافة من أقدم وسائل اإلعالم 
ً
 في يرتأثأفراد المجتمع وال يزا ل لها  فيتأثيرا

نشر  يفيعتمد عليها قطاع التأمين  التيتعتبر من أكثر الوسائل اإلعالمية  فهيالجمهور المستهدف 

 على ذلك فقد قدمت حملة "أمن ...تعيش مطمن" ، التأمين  فيجديد  و ما هاألخبار عن كل 
ً
وتأكيدا

إعالنات صحفية  4حيث تم نشر عدد  ، التأمينيتساهم على نشر الوعى  التيعدد من الرسائل اإلعالمية 

 :  التالية الصحف والمجالت وكانت تحت الشعارات فيللحملة 

  شغلك وتطمن فيلو مأمن تنجح 

  نكبرك وتطم  فيلو مأمن ترتاح 

  لو مأمن تفرح بأوالدك وتطمن 

  لو مأمن تمشى بثقة وتطمن 

ألن لديهم تأمين يحمى ،  لدى المجتمع  والطمأنينةحيث تهدف هذه اإلعالنات إلى بث األمان 

 لتياعلى الرغم من أن الصحافة  تعتبر من أكثر الوسائل اإلعالمية و ممتلكاتهم ويحافظ على حياتهم ، 

 لدى الجمهور المستهدف يعتمد عليها قطاع التأمين 
ً
التها عن توصيل رس فيإال أنها كانت األقل تأثيرا

 الوعى بالتأمين
ً
 رسالة. توصيل هذه ال في، بينما  كانت إعالنات التليفزيون األكثر تفصيال وإحكاما

 واإلذاعةيون التليفز: 

حيث أنه يمارس وظائف اإلعالم األربعة  الجماهيرييمثل التليفزيون أهمية خاصة بين وسائل اإلعالم 

م تثقيف المجتمع حيث يستخد فيمن نشر األخبار وعرض المعلومات وتحليلها وتفسيرها ويساهم 

 فيتليفزيون  أصبح ال، وقد ع  بين أفراد المجتم التأميني ىلنشر الوعقطاع التأمين  التليفزيون كوسيلة 

تجذب الجمهور ألنها تخاطب المثقف وغير المثقف  التيمن أكثر الوسائل اإلعالمية  الحاليالوقت 

 
ً
أن  نقل األحداث واألخبار حيث فيبسرعتها  اإلذاعةالعام ، كما تتسم  الرأيتكوين  فيوتلعب دورا هاما

حيث  نم التأمينينشر الوعى  فيمتناو ل أيدى جميع فئات المجتمع ولها دور  فيتتميز بأنها  اإلذاعة

   .حجم االنتشار ونسب االستماع

 نإعالنات على مختلف ق 3نتاج واذاعة عدد ا المشار اليها تم خال ل الحملةو 
ً
وات االذاعة التليفزيون معا

 :التاليعلى النحو 

 راحة البا ل 

 االمر مايسلمش 

 إنسان األمان غريزة جوة كل 
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جميع  ولكن ،مختلفةتعتبر مكملة لبعضها ألن كل إعالن أظهر التأمين بصورة  والواقع أن اإلعالنات

حياتنا وأيضا أظهرت هذه اإلعالنات أنواع  فيدراك المجتمع بأهمية التأمين اتهدف إلى  اإلعالنات كانت

البساطة تميز هذه اإلعالنات بيقوم التأمين بتغطيتها حيث ت وكيف، المختلفةالحياة  التامين ومخاطر 

 توصيل رسالتها لدى الجمهور المستهدف.  فيوالوضوح 

توصيل رسالتها عن الوعى بالتامين والتعريف بأنواعه للمستويات  فيوقد نجحت إعالنات التليفزيون 

توصيل نفس الرسالة من خال ل النص والمؤثرات الصوتية  فياإلذاعة إعالنات  كما نجحت المختلفة،

 .على أهمية التأمين للناس أثناء ممارستهم ألحداث الحياة اليومية

 صفحة عالم التأمين بجريدة االهرام 

صفحة للتأمين خال ل السنوات الماضية بالتعاقد مع جريدة األهرام لنشر  المصريقام االتحاد 

عن التأمين كانت تنشر مرتين كل شهر تتناو ل كل االحداث والتغطيات التأمينية و كانت  متخصصة

خبار التأمينية والمؤتمرات ونشر الحوارات المختلفة والقاء الضوء على التعويضات نشر األ إلى تهدف 

 تصرف من قبل شركات التأمين.  التي

 حملة "توقف عن الكتابة ...أنقذ حياة" 
 التي توفير التغطيات التأمينية الالزمة لألخطار في  لرائد الذي تقوم به صناعه التأمينالدور ا لتوضيح

 الجتماعيامواقع التواصل قد  يتعرض لها األفراد أو ممتلكاتهم أو الثروة القومية للمجتمع وايمانا بأهمية 

ساهم وقتنا الحاضر ألنها ت في استخدامامن أهم وأكثر وسائل االتصا ل  أصبحت والتيالحالي الوقت  في

ى " للتأمين حملة إعالنية كبيرة وه المصريفقد أطلق االتحاد  ، التأمينينشر الوعى  فيبشكل كبير 

حيث هدفت الحملة إلى توعية  االجتماعيتوقف عن الكتابة ...أنقذ حياة " على مواقع التواصل 

د حققت  هذه الحملة نسب مشاهدة ق و  ، الهاتف أثناء القيادة استخدامالمواطنين  عن مخاطر 

 .على المجتمع إيجابيواستماع كبيرة جدا وكان لها مردود 

 حملة " أمن قبل ما تحصل" 
مواقع  وعلى، بالتليفزيون 2019قبل ما تحصل" عام  نأم“ بعنوانإعالنية قام االتحاد بتنفيذ حملة  كما 

وقد   لتأمين،ابين المواطنين بأهمية  لتأمينيا الوعيتهدف إلى نشر  والتيالمختلفة  االجتماعيالتواصل 

 في جابيإي، وقد حققت هذه الحملة مردود الصغر  متناهيالحملة على التأمين كان التركيز األكبر لهذه 

 المجتمع. 

      التوعية باألخطار وأهمية التأمين ت توقيع بروتوكوال
 -على النحو التالي: وقع االتحاد المصري للتأمين مع مؤسسة أهل مصر للتنمية بروتوكوالن 

  :البروتوكو ل األو ل ويتضمن األنشطة التالية 

عقد ورش عمل توعوية في األماكن األكثر عرضة لحوادث الحريق وهي مناطق تجمع الورش  -1

 الصناعية. الحرفية 
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 جذابة وتفاعلية وسهلة االستيعاب. نشر الوعي بين األطفا ل عن طريق أدوات  -2

 يقدم االتحاد المصري للتأمين الدعم المالي لتلك الفاعليات.  -3

  مشاركة االتحاد المصري للتأمين من خال ل خبراته ولجانه الفنية ويتضمن الثاني: البروتوكو ل

فيما  ي)مثل لجنة الحريق والتأمين متناهي الصغر ولجنة الوعي التأميني( في نشر الوعي التأمين

 ما يتعلق بمخاطر الحريق. 

و رسائل التوعية ، والتي  ةتضمن تفعيل البروتوكوالت العديد من حمالت التوعية الميدانييوس

 سيصاحبها العديد من الحمالت اإلعالمية لتعظيم االستفادة من تلك الحمالت. 

 النشرات الدورية 
" معلومات تهم قطاع التأمين" تتناو ل  بعنوانأسبوعية نشرة  180أصدر االتحاد المصري للتأمين عدد 

متاحه كنسخ نطاق متسع من الموضوعات المتخصصة والعامة والتي تخاطب الشرائح المختلفة 

 الخاصة به.  يالكترونية في موقع االتحاد ووسائل التواصل االجتماع

 عن نشرة نصف شهرية 
ً
تأمين اث صناعة التقدم ترجمة ألهم أحدباللغتين العربية واالنجليزية فضل

 .العالمية الطالع السوق المصري على أهم التطورات في صناعة التأمين

 البيانات الصحفية 
كافة أوجه صناعة التأمين أصدر االتحاد المصري للتأمين مئات البيانات الصحفية التي عالجت  

يا قضالمصري للتأمين في ال، سواء بهدف التوعية أو مواكبة االحداث أو تقرير وجه نظر االتحاد االمصرية

 .االقتصادية والمجتمعية الهامة

تماشى مع حديثة ومتطورة ت بأساليبللتأمين في تقديم رؤية مستقبلية جديدة  المصريسعى االتحاد ي

 حخال ل طر في صناعة التأمين لمخاطبة شرائح المجتمع المختلفة من  الرقميروح العصر والتحو ل 

 األفكار اآلتية: 

  بشكل مبتكر تخاطب شرائح المجتمع االجتماعيالتواجد بحمالت التوعية على مواقع التواصل 

 ختلفة الم

  العمل على تأسيس قناة على اليوتيوب للتوعية بالتأمين يتم من خاللها بث فيديوهات مبسطة

 وفوائده. توضح أهمية التأمين في حياتنا 

  تصل إلى  الصغر حتى متناهيللتوعية عن المشروعات الصغيرة والتأمين  ابتكاريةتنفيذ أفكار

 المختلفة. أكبر شريحة من شرائح المجتمع 

  تطبيقات رقمية على المحمو ل للتوعية بمسميات بسيطة على سبيل المثا ل )التأمين إنشاء

 تأمينك حمايتك( –والناس 

   الرؤية المستقبلية لالتحاد في نشر الوعي التأميني
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  فزيونوالتليالتواجد في البرامج االجتماعية التي تحقق نسبة مشاهدة عالية سواء في اإلذاعة 

 . عيةاالجتمابهدف تعريف الجمهور بفوائد التأمين وذلك من خال ل مشاهدة هذه البرامج 

  عالية  استماعوالتي تكون لها نسبة  االجتماعية اإلذاعيةتنفيذ حمالت للتوعية في البرامج

 للتعريف بالتأمين. 

  خال ل البرامج الدينية في اإلذاعةالتواجد من. 

  عقد العديد من الندوات في الجامعات والمدارس للتعريف والتوعية بالتأمين " بعد االنتهاء من

 .أزمة كورونا"

 على بناء صورة ذهنية إيجابية عن دور  إيجابي رلها أثسيكون  أن جميع هذه األنشطة  فيه، كال شومما 

ومشاركته فى مواجهة المخاطر وتقليل األثار المترتبة  المصريدعم المجتمع  في المصريقطاع التأمين 

 عن تلك المخاطر. 
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