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حببنا؛ ومازلنا نحب الجزائر كما أحبيا الشيداء  لقد أ 
 األبرار.

إذ كنا قد أحببنا التسويق وتجولنا في رحابو الواسعة، ف إن  و ...
للتسويق االجتماعي لذة كبرى تعادل العشق، كيف ال وىو  

ليسمو بو    تجاريالذي يسعى إلى تصحيح مسارات التسويق ال
ولما كان ق انون   فوق مصالح المنظمات محقق ا المصلحة العامة.

التطور ىو الق انون الحاكم لمسيرة العلوم، ف إن التسويق ال يخرج  
عن ىذا المسار بل تراه ساعيا ملبيا لإلشارات معتنق ا ف لسفة  
المسؤولية االجتماعية ومتجاوزا ليا وصوال إلى أسمى معانيو  

نحن كرجال التسويق  المجسدة في فكرة التسويق المستنير...و 
دراسة عبر بوابة حمالت التسويق االجتماعي، إذ نقدم ىذه ال

ف إننا نساىم ولو بجزء ضئيل في التكفير عن بعض األخطاء التي  
لما روجوا ومازالوا   –وقع فييا رجال التسويق التجاري من الترويج  

 ...للسيارة تحت شعار السرعة. -يروجون

 الباحث.
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 اإلىداء
ية جمعاء...  أىدي ثمرة جيدي وعملي المتواضع إلى اإلنسان...

إلى أبناء النور في كل مكان... إلى  إلى اللذين أتعبيم الظالم...

من علمني معنى الحياة... إلى  كل  الوالدين حفظيما اهلل... إلى  

جميع أساتذتي...كما أىدي عملي ىذا إلى كل أفراد عائلة  

عصماني صغيرا وكبيرا...وإلى كل األصدق اء الذين عرفتيم  

من االبتدائي وصوال إلى الجامعي    أثناء مشواري الدراسي

 ....منو...وإلى جميع من ساعدني إلتمام ىذا العمل
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 كلمة شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين، والشكر لو سبحانو وتعالى أوال وآخرا عل ى م ا تف  ل ب و عل ي       

هلل عي و  من نعم ال تعد وال تحصى، وبعد الصالة والس الم عل ى نبين ا ورس ولنا محم د ص لى ا
 وسلم تسليما:

إن مم   ا أدبن   ا ب   و دينن   ا الحني   ف أن ننس   ب الف    ل ألىل   و، وأن نش   كر م   ن يس   تحق      
الشكر على صنيعيم معنا وعرف انا بجم يليم علين ا، ف  إني أتق دم ب وافر الش كر والتق دير  
ألس   تاذي الف اض   ل ال   ذي أش   رو عل   ي مرش   دا وموجي   ا ومعلم   ا، األس   تاذ ال   دكتور ب   ن  

ك  ان ألرائ  و الس  ديدة وتوجييات  و القيم  ة أكب  ر األث  ر ف  ي انج  از    يعق  وب الط  اىر وال  ذي
ىذه األطروح ة، كم ا ال ننس ى روق فقي دنا األس تاذ ال دكتور بوخ اوة إس ماعيل رحم و اهلل  

م   ن أس   اتذة  الكلي   ة    م   و فيوأدي   ن بالش   كر أي    ا إل   ى ك   ل  ....وأس   كنو فس   يح جنان   و
إذا ك    ان الش    كر  ، و 10بجامع    ة س    طيف  الطلب    ة  وك    ذلب أحبتن    ا  وإداري    ين وعم    ال  

موص  وال لك  ل ى  ؤالء ف   إن الش  كر أي   ا ممت  د إل  ى عي  رىم مم  ن ل  م يتس  ع المق   ام ل  ذكرىم  
والذين أسيموا في إخراج ىذا العمل المتواضع سواء بعب ارة أو إش ارة أو ت وفير كت اب  
أو نحوه...ف    إلى ى   ؤالء جميع   ا أتق   دم بجزي   ل ش   كري وتق   دير عرف    اني بف    ليم متمني   ا  

 اتيم وأن يبارك ليم في عمرىم وولدىم في طاعة اهلل عز وجل.للجميع التوفيق في حي

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.                                              

 .عصماني سفيان                                                                     
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إلطار العاـ لمدراسةا  
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 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة:

بر مجاؿ الصحة االجتماعية مف أكثر مجاالت الصحة العامة التي حظيت في اآلونة األخيرة باىتماـ يعت
الباحثيف لما ليا مف أىمية بارزة في المجتمع ىذا ما جعؿ فمسفة الصحة العامة تتحوؿ في العشريف سنة 

عالمية عف ىذا التوجو مف األخيرة مف االىتماـ بالفرد إلى االىتماـ بالمجتمع، وقد عبرت منظمة الصحة ال
خبلؿ نظرتيا لمفيـو الصحة العامة باعتبارىا نظرة تشاركية مع المجتمع وىو ما يؤكد ارتباط الصحة العامة 
بالعمـو االجتماعية لما ليا مف أىمية قصوى وضرورية في دراسة الصحة العامة، ذلؾ أف الكثير مف المشكبلت 

شرة أو غير مباشرة الكثير مف العوامؿ االجتماعية والثقافية والعادات الصحية مردىا باألساس سواء بطريقة مبا
لذلؾ ونظرا لما تمثمو الصحة  والتقاليد التي تعمؿ عمى توطف ىذه المشكبلت الصحية واستمرارىا في المجتمع.

االجتماعية عمى وجو الخصوص والصحة العامة عمى وجو العمـو مف أىمية كبيرة عمى المستوى الفردي 
الجتماعي، فقد مثؿ موضوعييما المجاؿ الخصب لمكثير مف الدراسات والمنطمؽ األوؿ لمكثير مف العمـو وا

والمجاالت المعرفية وكميا تنصب حوؿ دراسة الجوانب المختمفة لمصحة العامة والصحة االجتماعية، كالتركيز 
والوقاية األمر الذي أفرز العديد عمى األسباب المحتممة لؤلمراض والمخاطر التي تيدد الصحة وأسس العبلج 

ولما كاف تحسيف الوضع الصحي لمجميور  مف البرامج  اإلرشادية والوقائية في مجاؿ الصحة العامة ككؿ.
ورفع مستوى الصحة العامة لمفرد والمجتمع يرتبط بدرجة أساسية بمستوى الوعي الصحي ألفراد الجميور فمف 

لفرد بمعزؿ عف مستوى وعيو ومعرفتو بالمعمومات والقواعد الصحية غير الممكف التفكير برفع مستوى صحة ا
األساسية، فالتوعية الصحية لمفرد والجميور ىي األساس الداعـ لممحافظة عمى صحة الجميور والمجتمع ككؿ. 
ة لذلؾ فإف العبلقة القائمة بيف الصحة العامة والتوعية الصحية ىي عبلقة قوية وحتمية ومتواصمة، وتأتي أىمي

التوعية الصحية مف منطمؽ أف التعامؿ مع الكثير مف المشاكؿ الصحية والسعي لمسيطرة عمييا يعتمد عمى 
اتخاذ تدابير خاصة متعمقة بالسموؾ البشري غير الواعي والذي يمكف تعديمو مف خبلؿ إيصاؿ المعمومات 

الكبرى لبلتصاؿ في مجاؿ مقد أوضحت خبرات السنوات الخمسيف الماضية األىمية المناسبة لمجميور، ف
الصحة العامة وخبلؿ ىذا المنظور لبلتصاؿ الصحي التنموي تطور اتجاىاف عمى التوالي ىما؛ مدخؿ يفضؿ 
العمؿ عمى نطاؽ واسع ويعتمد عمى نشر التعميـ والمدخؿ اآلخر ينصب عمى تنمية االتصاؿ عمى مستوى 

 .القاعدة أو ما يسمى بالتسويؽ االجتماعي

ظػػاىرة أمكػػف لمسػػػيا فػػي كثيػػر مػػػف الػػدوؿ المتقدمػػة خػػػبلؿ العقػػود الماضػػػية،  االجتمػػػاعي يؽالتسػػو  تبػػريع
واتجاه الكثير مف الدوؿ النامية إلى األخذ بو باعتبار أف التسويؽ ىو محور نشػاط أي مشػروع وأداتػو الديناميكيػة 

مقػد تػـ اسػتخداـ ذا األساس فوعمى ى في تحقيؽ أىدافو فيو نشاط متعدد الجوانب متغمغؿ التأثير متشعب األبعاد،
التسػػويؽ االجتمػػاعي بدرجػػة كبيػػرة وواسػػعة لمعالجػػة العديػػد مػػف المواضػػيع االجتماعيػػة عمػػى مسػػتوى العػػالـ، ولعػػؿ 
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 اإلطار العام للدراسة

أكبر نجاح تـ تحقيقو كاف في مجاؿ حمبلت تنظػيـ األسػرة وتحديػد النسػؿ لمسػيطرة عمػى النمػو السػكاني فػي دوؿ 
ومية وغير حكومية اسػتخداـ حمػبلت التسػويؽ االجتمػاعي فػي تعاطييػا . لذلؾ فقد تبنت عدة منظمات حكمختمفة

مع قضايا التغيير االجتماعي وقد دلت عدة دراسات ومؤشرات ميدانية عمى نجػاح بعػض ىػذه الحمػبلت فػي فيػـ 
ومعالجػػػة عػػػدة أفػػػات اجتماعيػػػة خاصػػػة مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتخداميا ألسػػػموب التحسػػػيس والتعمػػػيـ والتوجيػػػو، ومػػػف بػػػيف 

مشػكمة اإلدمػاف عمػى المخػدرات، جتمعية التي تمػت معالجتيػا فػي حمػبلت التسػويؽ االجتمػاعي نجػد: القضايا الم
التدخيف، الحفاظ عمى البيئة، محو األمية، معالجة األمراض واألوبئة، األمف الغذائي والتوعية بالتغذيػة الصػحية، 

واضػػيع المعالجػػة كػػذلؾ مػػف قبػػؿ باإلضػػافة إلػػى مػػا سػػبؽ فمػػف بػػيف الم صػػحة األـ والطفػػؿ، التضػػامف اإلنسػػاني.
التسػػويؽ االجتمػػاعي والتػػػي أوالىػػا أىميػػػة بالغػػة فػػػي مجػػاؿ الصػػػحة العامػػة ىػػػو مشػػكمة حػػػوادث المػػرور ومفيػػػـو 
السبلمة المرورية، فمقد أدى تزايد خطر حوادث المرور وتعقد المشكمة المرورية وما يترتب عمييػا مػف ميسػي إلػى 

بلت التػػي تعػػاني منيػػا جميػػع دوؿ العػػالـ  لمػػا ليػػا مػػف درجػػة كبيػػرة مػػف اعتبػػار ىػػذه الظػػاىرة مػػف بػػيف أىػػـ المشػػك
التعقيد والتفاقـ رغـ الجيود التي تبذؿ لمحد منيا، األمر الذي عجؿ بمنظمة الصحة العالمية إلػى أف تػدؽ نػاقوس 

لػؾ قبػؿ الخطر وتعتبر أف ىذه الحوادث ىي أزمة صحية بأتـ معنى الكممة ووباء ييدد البشرية ودعت لمواجية ذ
أف تتفاقـ الظاىرة وتخرج عف السيطرة، كما أكدت إحصاءات ىذه المنظمػة بػأف حػوادث المػرور تعػد سػببا رئيسػيا 
لموفيات في معظـ دوؿ العالـ بؿ أنيا تنافس أسباب الوفاة األخرى مثػؿ أمػراض القمػب والسػرطاف، إذ يمقػي يوميػا 

العػػالـ حػػتفيـ فػػي الحػػوادث عمػػى الطػػرؽ بينمػػا مميػػوف شػػخص فػػي مختمػػؼ أنحػػاء  1.2وفقػػا لتمػػؾ لئلحصػػائيات 
يصػػػاب مبليػػػيف بخػػػروف بإصػػػابات مسػػػتديمة، وبعضػػػيـ بػػػالعجز الػػػدائـ ولػػػـ يسػػػمـ أي بمػػػد مػػػف ىػػػذه الخسػػػائر فػػػي 
األرواح والمعاناة التي تداىـ الشباب خاصة وتؤدي إلى تدمير طاقات بشػرية ىائمػة فضػبل عػف مػا يصػاحبيا مػف 

ىذه التكمفة اإلنسانية الباىظة والمعاناة االجتماعية متعػددة الجوانػب لػيس سػببيا عواقب اجتماعية واقتصادية. إف 
إال سػػموكا فرديػػا يتسػػـ إمػػا بعػػدـ المعرفػػة أو عػػدـ التػػدريب أو عػػدـ المبػػاالة، فمقػػد اتضػػ  مػػف العديػػد مػػف الدراسػػات 

مػػدى ارتكػػاب الحػػوادث  واألبحػػاث المتعمقػػة بالسػػبلمة المروريػػة بػػأف نوعيػػة السػػموؾ المػػروري يمعػػب دورا ىامػػا فػػي
المرورية. ولما كانت الحوادث المرورية وليدة المخالفات وكانػت ىػذه األخيػرة وليػدة سػموكيات غيػر سػميمة أو ىػي 
عبارة عف مشكمة سموكية بالدرجػة األولػى، ولمػا كػاف العنصػر البشػري المتمثػؿ فػي السػائؽ يقػؼ سػببا رئيسػيا فػي 

ئة مف بعض السائقيف سيقمؿ حوادث المػرور بنسػبة معتبػرة لػذلؾ فػإف المشكمة وأف القضاء عمى التصرفات الخاط
 تيذيب سموؾ األفراد مف خبلؿ برامج التعميـ والتوعية يمكف أف يأتي بالثمار المطموبة.

باعتبار التوعية الضمع الثالث المكوف لمسبلمة المرورية والمتمثؿ في؛ اليندسة المرورية والضبط المروري 
، ولما كاف لكؿ ضمع مف أضبلع المثمث منيجية متبعة تختمؼ باختبلؼ الزماف والمكاف والتوعية المرورية

ولكف تتشابو في األطر العامة التي تستمد مصداقيتيا مف مجموع العمـو والمعارؼ والتطبيقات المتفؽ عمييا 
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شري كما أف عالميا حيث تشير معظـ الدراسات إلى أف السبب الرئيسي لمحوادث المرورية ىو العنصر الب
التوعية موجية باألساس إلى ىذا العنصر الرئيس، مف ىنا تأتي أىمية التوعية باعتبار أف السموؾ البشري ىو 

ومتنوعة تبدأ بالمستوى المعرفي ثـ الوجداني فالسموكي وعمى ىذا األساس فإنو باإلمكاف نتاج لعمميات كثيرة 
بغية الوصوؿ إلى سموؾ متزف وواعي يكوف لو األثر تصحي  أو تعديؿ السموؾ المروري غير السوي وضبطو 

المباشر في معالجة المشكمة المرورية وصوال إلى تحقيؽ مفيـو السبلمة المرورية، ومف أجؿ الوصوؿ إلى ذلؾ 
فإف قياـ الجيات المختصة بنشر التوعية بأمور السبلمة المرورية لفائدة الجميور عف طريؽ توظيؼ حمبلت 

أما  يعتبر نقطة البداية لمحد مف حوادث المرور مف خبلؿ تصحي  السموكيات الخاطئة. التسويؽ االجتماعي
عمى الصعيد المحمي فحينما نتناوؿ أبعاد المشكمة المرورية فإف الجزائر شأنيا شأف الكثير مف الدوؿ التي طرأ 

ا اقتصاديا وتنمية واسعة عمييا الكثير مف التغير والنمو، فمقد عرفت الجزائر خبلؿ السنوات الماضية ازدىار 
شممت كافة القطاعات ومنيا قطاع النقؿ والمواصبلت والذي عرؼ بدوره تطورا كبيرا ومتسارعا وقد تجسد ذلؾ 
بشكؿ كبير وممفت مف خبلؿ التوسع الحاصؿ عمى شبكة الطرقات مف جية وفي التزايد المذىؿ لعدد المركبات 

لمرور وما صاحبيا مف تصعيد في حجـ حوادث المرور مف جية أخرى، وقد انعكس كؿ ذلؾ عمى حركة ا
وارتفاع نسبة خطورتيا عمى مستخدمي الطريؽ وباألخص السائقيف وىذا ما أكدتو وتؤكده إحصائيات المركز 
الوطني لموقاية واألمف عبر الطرقات خاصة عمى مستوى والية سطيؼ التي تجسد بقوة ىذا الوضع المروري 

وواض  عمى الصعيد الوطني. مف ىذا المنطمؽ وتزامنا مع التطور الحاصؿ في  ميالخطير والمتفاقـ بشكؿ ج
قطاع النقؿ والمواصبلت ونتيجة لمواقع المأساوي المؤلـ والمتفاقـ لحوادث المرور ومف أجؿ مواجية الكارثة 

سويؽ فقد اقترف توظيؼ حمبلت الت كانت الضرورة ممحة لبلستعانة ببرامج التوعية لمسبلمة المرورية،
االجتماعي بالسياسة التي تتبناىا الدولة الجزائرية تجاه المجتمع في كؿ مرحمة مف مراحؿ التطور االجتماعي 
واالقتصادي والسياسي، حيث احتمت مشاكؿ الصحة السموكية وبالتحديد مشكمة حوادث المرور التي أثرت 

خيريف وقد تزامف ىذا مع العدد الكبير لحجـ بشكؿ كبير عمى أداء السبلمة المرورية الصدارة خبلؿ العقديف األ
ومف أجؿ تجسيد المركبات المتواجدة بالجزائر وما تتسبب فيو مف جرحى ووفيات متزايدة بطريقة سريعة ومقمقة. 

مفيـو السبلمة المرورية عمى أرض الواقع سعت الدولة ممثمة في وزارة النقؿ والمركز الوطني لموقاية واألمف 
االىتماـ بالحمبلت ذات الصمة بالتوعية المرورية لتبصير أفراد المجتمع وتحسيسيـ بخطورة  عبر الطرقات إلى

النتائج السمبية لمحوادث المرورية باإلضافة إلى تنويرىـ ببعض المعمومات حوؿ مفاىيـ السبلمة المرورية مف 
 خبلؿ الرسائؿ االتصالية التي تبثيا ىذه الحمبلت لمجميور المستيدؼ.
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تعد خطوة اإلحساس بمشكمة البحث أولى الخطوات في أي بحث عممي إذ يتوقؼ عمى  شكمة الدراسة:أكال/ م
تمؾ الخطوة الخطوات البلحقة إلنجاز البحث مثؿ نوع المنيج العممي الذي سيتبع في انجاز ىذا البحث 

و موقؼ أو فكرة واألدوات البحثية المطموبة وطبيعة المعمومات المراد جمعيا، ومشكمة البحث ىي قضية أ
تحتاج إلى البحث وتنبثؽ مشكمة البحث مف إدراؾ الباحث أف ىناؾ شيء معيف يحتاج إلى التوضي  والتحميؿ 

ىذه الدراسة تنطمؽ مف اعتبار أف ظاىرة حوادث المرور ىي عبارة والشرح والتفسير. وعمى ىذا األساس فإف 
ماعي وثقافي، فبالرغـ مف الجيود المبذولة عف مشكمة صحية سموكية في األصؿ ذات نسؽ اقتصادي واجت

لمواجية ىذه الظاىرة إال أنيا في تصاعد مستمر كما تعكسو إحصائيات الواقع المعاش، ولما كانت الوقاية خير 
وتماشيا مع ذلؾ فإف زيادة الوعي ورفع فعالية إجراءات السبلمة المرورية يتطمب اإلدراؾ المسبؽ  مف العبلج

دراكا لمدور المتنامي لمتسويؽ  لمرورية والعمؿ عمى محاصرتيا،لمسببات المشكمة ا حساسا بيذه المشكمة وا  وا 
االجتماعي في معالجة القضايا والمشكبلت االقتصادية واالجتماعية تأتي الدعوة إلى ضرورة توظيؼ حمبلت 

تماعية بصفة عامة وفي نظرا لؤلىمية البالغة التي تحتميا في مسار التوعية بالقضايا االج التسويؽ االجتماعي
ميداف الصحة العامة عمى وجو الخصوص. ولما كانت حمبلت التسويؽ االجتماعي مف بيف األساليب التي 
تمجأ إلييا الدوؿ والمنظمات االجتماعية بغية معالجة بعض القضايا االجتماعية التي تظير في المجتمعات 

جدانية أو السموكية لمجميور المستيدؼ، ومف ثـ فإف والتي تستيدؼ إما تعديبل في البنية المعرفية أو الو 
الحرص عمى معرفة سيرورتيا عبر جميع مراحميا المختمفة وبالموازاة مع ذلؾ معرفة نتائجيا وفؽ األىداؼ 
المسطرة ليا يعتبرا غاية في األىمية ولتحقيؽ كؿ ذلؾ فإف األمر يستدعي إلى إجراء عممية تقييـ شامؿ لتمؾ 

تقييـ حمبلت التسويؽ االجتماعي ىو الذي يسم  لنا بتوضي  مدى نجاح ىذه الحمبلت  الحمبلت، أي أف
ومدى فاعميتيا في تحقيؽ األىداؼ، فمف الخطأ الجسيـ أف تسير حمبلت التسويؽ االجتماعي دوف متابعة 

يـ يعتبر بمثابة دقيقة لمراحميا ودوف تقييـ أىدافيا وتأثيراتيا عمى أفراد الجميور المستيدؼ، وعميو فإف التقي
المرشد الفعمي لمقائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي مف أجؿ الكشؼ عف عوامؿ النجاح والقصور لدى ىذه 

 الحمبلت. وبناءا عمى ما سبؽ فإف ىذه الدراسة ستحاوؿ اإلحاطة باإلشكالية التالية:

يكر المستيدؼ في مجاؿ ما مدل إسيامات حمالت التسكيؽ االجتماعي في تنمية الكعي لدل أفراد الجم
 الصحة السمككية كأثر ذلؾ عمى اتجاىاتيـ كسمككياتيـ؟

 المطروحة يمكف تفكيؾ سؤاليا الجوىري إلى التساؤالت الفرعية التالية: ولئلحاطة بإشكالية الدراسة 
 ما ىي أنماط تعرض أفراد الجميور المستيدؼ إلى رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي؟  (1
 ئؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي إلى أفراد الجميور المستيدؼ؟ما مدى وصوؿ رسا  (2
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ما مدى تمكف حمبلت التسويؽ االجتماعي مف تكويف بعد معرفي إدراكي لدى الجميور المستيدؼ لمفيـو  (3
 السبلمة المرورية؟؛

ما مدى تمكف حمبلت التسويؽ االجتماعي مف تكويف بعد عاطفي وجداني شعوري مؤثر لدى الجميور  (4
 ؼ نحو حمبلت التسويؽ االجتماعي لمفيـو السبلمة المرورية؟؛المستيد

ما مدى تمكف حمبلت التسويؽ االجتماعي مف تكويف بعد سموكي يشير الستعداد الجميور لبلستجابة  (5
 وااللتزاـ بمفيـو السبلمة المرورية؟.

يرات الدراسة، وتعطي تفسيرا تعّرؼ الفرضية بأنيا قضية احتمالية تقرر العبلقة بيف متغ فرضيات الدراسة: ثانيا/
، وتمعب دورا ىاما في بناء البحث العممي 1مؤقتا لمظاىرة، وتستخدـ بعض المناىج واألدوات الدقيقة لدراستيا

 لكونيا:

 تؤدي إلى تحديد المشكمة تحديدا دقيقا تمكف الباحث مف تناوليا بعمؽ؛ 
 ئج؛تؤدي إلى توجيو عممي لعممية التحميؿ والتفسير المنظـ لمنتا 
 وعميو فإف فرضيات الدراسة إلى أربعة 2تحديد نتائج البحث بطريقة ذات معنى مما يمكف االستفادة منيا .

 محاور:

 محور يخص التعرض لرسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي؛ (1

محور يخص تأثير رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي عمى البعد المعرفي لمجميور المستيدؼ في مجاؿ  (2
 ية؛السبلمة المرور 

محور يخص تأثير رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي عمى البعد الوجداني لمجميور المستيدؼ في مجاؿ  (3
 السبلمة المرورية؛

محور يخص تأثير رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي عمى البعد السموكي لمجميور المستيدؼ في مجاؿ  (4
 السبلمة المرورية؛

نحو حمبلت التسويؽ االجتماعي والوسائؿ األكثر فعالية  محور يخص اتجاىات أفراد الجميور المستيدؼ (5
 في إيصاؿ الرسائؿ.

                                                           
1
.133، ص 2002أمحد مصطفى السيد: البحث اإلعالمي؛ مفهومو، إجراءاتو كمناىجو، مكتبة الفالح، ديب،  

2
.77، ص 1991يف مناىج البحث العلمي، عامل الكتب، الطبعة الثانية، القاىرة، مسًن حسٌن: تطبيقات   
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ومف أىـ الفرضيات التي انطمقت منيا الدراسة، والمعتمد في تحديدىا مف اإلطار النظري لموضوع الدراسة 
اؿ والموسـو تحت عنواف: مدى فاعمية حمبلت التسويؽ االجتماعي في توعية الجميور بالصحة العامة في مج

 الصحة السموكية المتعمؽ بمفيـو السبلمة المرورية، ما يمي:

 تمتاز حمبلت التسويؽ االجتماعي بفاعمية كبيرة في الوصوؿ لدى أفراد الجميور المستيدؼ؛ الفرضية األكلى:

 تتمتع حمبلت التسويؽ االجتماعي بتواجد وحضور مكثؼ في الوسائؿ االتصالية؛ الفرضية الثانية:

 يتابع أفراد الجميور المستيدؼ رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي بشكؿ دائـ ومستمر؛ لثة:الفرضية الثا

تساىـ رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي في تكويف بعد إدراكي لدى أفراد الجميور المستيدؼ  الفرضية الرابعة:
 حوؿ مفيـو السبلمة المرورية.

جتماعي في تكويف بعد وجداني لدى أفراد الجميور تساىـ رسائؿ حمبلت التسويؽ اال الفرضية الخامسة:
 المستيدؼ حوؿ مفيـو السبلمة المرورية.

تساىـ رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي في تكويف بعد سموكي لدى أفراد الجميور  الفرضية السادسة:
 المستيدؼ حوؿ مفيـو السبلمة المرورية.

جميور المستيدؼ نحو رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي ىناؾ اتجاه ايجابي لدى أفراد ال الفرضية السابعة:
 لمتوعية بمفيـو السبلمة المرورية.

 تنطمؽ أىمية ىذه الدراسة مف عدة اعتبارات عممية وعممية تتض  فيما يمي: ثالثا/أىمية الدراسة:

 األىمية عمى المستكل العممي: (1

العممية لذلؾ في ظؿ وجود خمط واض   التأصيؿ العممي لمفيـو التسويؽ االجتماعي حيث تزداد األىمية (أ 
بيف مفيـو التسويؽ االجتماعي وبعض المفاىيـ األخرى المرتبطة بو وعدـ التمييز الكافي لممفيـو في معظـ 

؛  المراجع العممية التي تناولت المفيـو
اعي المساىمة في إثراء البحث في مجاؿ الصحة العامة وذلؾ مف خبلؿ الربط بيف كؿ مف التسويؽ االجتم (ب 

كيلية ممكنة لتعزيز الصحة العامة بمختمؼ مكوناتيا المتعددة، والسموكية منيا عمى وجو التحديد والمتمثؿ 
 في مفيـو السبلمة المرورية؛ 
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باإلضافة إلى ما سبؽ، فمف الناحية األكاديمية فإف ىذه الدراسة تقدـ نظرة تركيبية لمختمؼ نظريات   (ج 
تبني أحد ىذه النظريات التي أثبتتيا الدراسات أو رفض نظريات أخرى التسويؽ االجتماعي، فيي ال تكتفي ب

بؿ تتجاوز ىذا الجدؿ العقيـ وتحاوؿ أف تجمعيما في نموذج تركيبي واحد يستفيد مف كؿ النظريات. وىذا 
يقودنا إلى الحديث عف أىمية ىذه الدراسة مف الناحية االبستيمولوجية حيث تقـو ىذه الدراسة عمى مبدأ مف 

بادئ العمـ ىو التراكـ، بمعنى أف المعرفة العممية ال تقـو عمى فصؿ األبحاث ونتائجيا عف بعضيا م
الدراسة تعتمد في بنائيا النظري  البعض بؿ إنيا ال تكتمؿ إال بالجمع بينيا، وعمى ىذا األساس فإف ىذه

؛ نظريات التسويؽ عمى مدخؿ التسويؽ االجتماعي والذي نؤكد فيو عمى مداخمو الثبلثة المتكاممة
االجتماعي، نظريات مع التسويؽ االجتماعي، نظرية في التسويؽ االجتماعي، وكميا تنظر في العبلقة بيف 
حمبلت التسويؽ االجتماعي والجميور بنظرة جديدة تفترض أف قيـ الناس واىتماماتيـ واتجاىاتيـ وميوليـ 

سموكيـ االتصالي، فيذا المدخؿ ييتـ بدراسة االتصاؿ وأدوارىـ االجتماعية وىي األكثر تأثيرا وفاعمية عمى 
التسويقي دراسة منتظمة مركزة عمى الوظائؼ األساسية التي يقـو بيا التسويؽ االجتماعي مف وجية نظر 

 الجميور.

 األىمية عمى المستكل العممي  (2

عاـ مف خبلؿ تبني تأكيد المفيـو االجتماعي لمتسويؽ في التعامؿ مع القضايا االجتماعية ذات النفع ال (أ 
مفيـو التسويؽ االجتماعي بالنسبة لممنظمات غير اليادفة لمرب  في معالجة السموكيات السمبية غير 
الصحية والتي يمكف اإلشارة إلى بعضيا في ىذه الدراسة مف خبلؿ التركيز عمى كؿ مف المخالفات 

 المرورية؛

ج مف المداخبلت وعمى القائميف بحمبلت التأكيد عمى أف خبلصة التسويؽ االجتماعي عبارة عف مزي (ب 
 التسويؽ االجتماعي التبصر في كيفية تحضيرىا؛

باإلضافة إلى ما سبؽ فإف ليذه الدراسة مبررا تطبيقيا يتمثؿ في تقديـ تقديرا موضوعيا لمدى تأثير   (ج 
التي تقتضي حمبلت التسويؽ االجتماعي في ظاىرة المشكمة المرورية بالجزائر، وىذا انطبلقا مف القاعدة 

بأف يكوف التقييـ بعيدا عف األحكاـ الشخصية والتقديرات الذاتية والخبرات الخاصة وىذا مف شأنو أف يمكننا 
مف التعرؼ عمى نتائج سياسة التوعية التي تنتيجيا الجزائر ممثمة في المركز الوطني لموقاية واألمف عبر 

مكف القوؿ بأف األىمية التطبيقية لمدراسة تكمف الطرقات لمحد مف ظاىرة حوادث المرور. وبصفة عامة ي
في أنيا تطمع القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي في مجاؿ السبلمة المرورية عمى نتائج جيودىـ 
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ومستوى أدائيـ وكذلؾ مدى فاعمية ىذه المداخبلت التوعوية فضبل عف كشفيا عف المعوقات التي تقؼ 
 قيؽ أىدافيا أو جانبا مف أىدافيا التي كاف مخططا ليا.حائبل دوف وصوؿ تمؾ الحمبلت لتح

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعريؼ بالتسويؽ االجتماعي مف خبلؿ توضي  األسس النظرية  رابعا/ أىداؼ الدراسة:
التي يرتكز عمييا كما تيدؼ الدراسة إلى شرح الخطوات المنيجية التي تعتمدىا حمبلت التسويؽ االجتماعي 

اد مزيج جيد مف المداخبلت، باإلضافة إلى التفصيؿ في مفيـو الجميور والعوامؿ المؤثرة فيو مف مف أجؿ إعد
الناحية االتصالية مع توضي  المفيـو الواسع لمصطم  الصحة العامة ومجاالتيا المتعددة وتحديد نقاط التشارؾ 

ا تـ تحديد أىداؼ الدراسة بحيث بينيا وبيف التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ التواصؿ عبر مسارات التوعية. كم
يحقؽ في المقاـ األوؿ تقويـ حمبلت التسويؽ االجتماعي كيدؼ عاـ عف طريؽ إجراء مس  ميداني باستخداـ 
أداة االستبياف الشامؿ في بعض دوائر والية سطيؼ بعينة متساوية، وفي ضوء اليدؼ العاـ تتمخص أىداؼ 

حمبلت التسويؽ االجتماعي لمتوعية المرورية إلى الجميور  الدراسة الفرعية األخرى في قياس مدى وصوؿ
المستيدؼ، ومعرفة اتجاىات الجميور في مختمؼ مناطؽ والية سطيؼ حوؿ تقدير تأثيرىا باإلضافة إلى 
معرفة رأي أفراد الجميور المستيدؼ حوؿ مضموف حمبلت التسويؽ االجتماعي ورسائميا والوسائؿ التي 

شؼ عف تقويـ الجميور لمدى نجاحيا ومعرفة رأييـ في أكثر الوسائؿ وصوال وتأثيرا، استخدمت إليصاليا، والك
 باإلضافة إلى ذلؾ فإف الدراسة تيدؼ إلى اإلجابة عمى كؿ تساؤالت الدراسة الخاصة بالجانب التحميمي.

اسمة تؤثر يعتبر اختيار موضوع البحث ذا أىمية بالغة ألنو يمثؿ مراحؿ ح خامسا/ أسباب اختيار المكضكع:
عمى سير عممية انجاز البحث بأكممو، وبعبارة أخرى فإّف موضوع البحث يمثؿ الفكرة العامة التي تتضمف 

 مشكبلت بحث مختمفة ولما تقدمو ىذه الدراسة مف إضافة عممية وعممية في الجوانب اآلتية:

 بو وتعمقو نظرا الرتباطو تعتبر دراسة التسويؽ االجتماعي مف أعقد الدراسات وذلؾ لحداثة نشأتو ولتشع
بالعديد مف التخصصات كعمـ االتصاؿ وعمـ االجتماع وعمـ النفس وعمـ التسويؽ التجاري وغيرىا مف 

 التخصصات مما يضفي عميو طابع الكيبلنية وىذا ما نبحث عنو دائما؛
 سة والتحميؿ باعتبار أف التسويؽ االجتماعي أصب  تخصصا أكاديميا قائما بذاتو يتناوؿ بالبحث والدرا

قضايا المجتمع، فأردنا التخصص في ىذا المجاؿ أمبل في تأسيس تصورا شامبل يكوف نقطة االنطبلؽ 
لتأسيس مركز وطني لمتسويؽ االجتماعي يعمؿ مع مختمؼ الفعاليات الوطنية وىذا ما نعمؿ مف أجمو  

 دائما مف خبلؿ التوجو نحو التخصص الذي يحقؽ المنفعة العامة؛
 دراسة تتبنى مفيـو التسويؽ االجتماعي كمدخؿ مكوف مف ثبلث مستويات: نظرية التسويؽ إف ىذه ال

 االجتماعي، نظرية في التسويؽ االجتماعي، ونظرية مع التسويؽ االجتماعي.
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تعد مرحمة مراجعة التراث العممي مف المراحؿ الميمة لتتبع أساليب واستراتيجيات بناء  :سادسا/ الدراسات السابقة
يرات ودراستيا لدى اآلخريف وتطوير ذلؾ في ضوء أىداؼ الدراسة بما يمثؿ إضافة عممية ومنيجية لمتراكـ المتغ

العممي إذ يمثؿ ذلؾ بدوره أحد أبرز أىداؼ العمـ، ونظرا ألف ىذه الدراسة تتناوؿ عدة متغيرات أساسية: أوليما: 
التوعية والوعي الصحييف، لذا يستعرض الباحث التسويؽ االجتماعي وحمبلتو، وثانييما: الجميور، وثالثيا ىو 

الدراسات ذات الصمة المباشرة أو غير المباشرة بالدراسة والتي تنصب بدورىا حوؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي 
باعتبارىا أحد األساليب اليامة في تعزيز الصحة العامة لدى الجميور، وفيما يمي عرضا ألبرز الدراسات 

 تي تناولت بالدراسة مدخؿ التسويؽ االجتماعي كيلية لنشر الوعي الصحي لدى الجميور.العربية واألجنبية ال

دكر التسكيؽ االجتماعي في  في رسالتو الموسومة تحت عنواف: (:2013دراسة ياسيف قاسي)جامعة الجزائر  (1
اولة التعرؼ وىي  أطروحة دكتوراه غير منشورة، حيث قاـ الباحث بمح تنمية المراكز اإلستشفائية الجامعية

عمى الدور الذي يمكف أف يضيفو التسويؽ االجتماعي ممثبل في عناصر المزيج التسويقي عمى أبعاد تنمية 
المركز أالستشفائي الجامعي فرانز فانوف. ومف بيف أىـ النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة نذكر ما 

 يمي:

 اإلسشفائي ضعيفا باإلضافة إلى عدـ إدراكيـ  يبقى الوعي التسويقي لدى القائميف عمى إدارة المركز
 لمدور الذي يمكف أف يمنحو التسويؽ االجتماعي في المركز اإلسشفائي الجامعي فرانز فانوف؛

  ىناؾ عبلقة طردية قوية بيف استخداـ عناصر المزيج التسويؽ االجتماعي مع تنمية المركز
 اإلستشفائي الجامعي فرانز فانوف؛

 ة التسويؽ االجتماعي في المركز اإلسشفائي الجامعي مف شأنو أف يعمؿ عمى إف تفعيؿ إستراتجي
 تحسيف جودة الخدمة الصحية المقدمة لممنتفعيف بيا؛

  يساىـ التسويؽ االجتماعي في تفعيؿ العمؿ التطوعي لمجمعيات المتعاونة مع المركز اإلستشفائي
 الجامعي فرانز فانوف. 

)جامعة الشارقة  (2 التغيير القيمي في حمالت  في رسالتو الموسومة تحت عنواف: (:2009 دراسة خالد زعمـك

وىي أطروحة دكتوراه منشورة، . التسكيؽ االجتماعي؛ دراسة نقدية عمى حمالت المطكيات في مجتمع اإلمارات
حيث ىدفت الدراسة إلى معرفة أىـ القيـ المتضمنة في حمبلت التسويؽ االجتماعي في مجتمع اإلمارات 

ا بفكرة التغيير االجتماعي، وقد أظيرت نتائج الدراسة إلى أف مختمؼ القيـ االجتماعية قد احتمت وعبلقتي
المرتبة األولى مف مجموع القيـ المدروسة، كما توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج األساسية والتي 

  نذكر أىميا:
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 في عممية التغيير االجتماعي اليادؼ  التأكيد عمى الدور الياـ الذي تمعبو حمبلت التسويؽ االجتماعي
وفي التنمية البشرية السيما وأف مجتمع اإلمارات يشيد نيضة اقتصادية وتحوالت في بنياتو االجتماعية 
والثقافية مما يستوجب فيـ طبيعة ىذه التحوالت وتحديد سبؿ تفعيؿ دور حمبلت التسويؽ االجتماعي في 

 خدمة مصال  المجتمع؛
  ت التسويؽ االجتماعي في عممية التغيير االجتماعي قد أصب  ضرورة تممييا إف استخداـ حمبل

التحوالت العميقة وطبيعة التحديات والرىانات التي تفرضيا العولمة في أبعادىا الثقافية واالجتماعية عمى 
 المجتمعات الصغيرة؛

 حمبلت التسويؽ كما أظيرت نتائج الدراسة مدى اىتماـ المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني ب
االجتماعي كأداة أساسية في عممية التوعية االجتماعية، باإلضافة إلى اىتماـ القائميف عمى ىذه 

 الحمبلت بنشر قيـ وممارسات ايجابية تعكس الوجو العصري لممجتمع؛

يؽ تخطيط حمالت التسك  في رسالتو الموسومة تحت عنواف: (:2001دراسة بكراف برىاف الديف)جامعة القاىرة  (3
، وىي عبارة عف أطروحة دكتوراه غير منشورة االجتماعي بالتطبيؽ عمى حمالت الصحة العامة في مصر

حاوؿ الباحث إبراز الدور التي يساىـ فيو تطبيؽ التسويؽ االجتماعي في مجاؿ الصحة العامة مف أجؿ 
في التواصؿ مع  معالجة مختمؼ المشاكؿ التي يعيشيا قطاع الصحة بمصر منوىا عمى األىمية الكبرى

الجميور المستيدؼ مف خبلؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي مف أجؿ تحقيؽ التغيير االجتماعي المأموؿ 
ومف ثـ تفعيؿ حمبلت الصحة العامة. وقد قاـ الباحث بتطبيؽ دراستو عمى بعض الحمبلت الصحية 

عب المصري نتيجة لمجيؿ مف لمواجية بعض األمراض واألوبئة المتوطنة في أوساط الفئات الفقيرة مف الش
لى العادات والتقاليد غير الصحية الموروثة مف جية أخرى، وقد توصؿ الباحث في دراستو إلى أف  جية وا 
االستعانة بالتسويؽ االجتماعي مف خبلؿ حمبلت التوعية مف طرؼ المستشفيات يساىـ بشكؿ فعاؿ في 

ع معا، كما يؤدي إلى توعية المواطف البسيط وضع حدا لتمؾ التجاوزات التي تضر بصحة الفرد والمجتم
 حوؿ كيفية استخداـ األدوية لمعالجة مختمؼ األمراض.

التسكيؽ كاستخدامو في  في رسالتيا الموسومة تحت عنواف: (:1992دراسة بنت محمد فطكمة)جامعة الجزائر (4
شورة، ومف أىـ النتائج وىي عبارة عف رسالة ماجستير غير من ،االتصاؿ االجتماعي؛ دراسة نظرية تحميمية

التي خمص إلييا الباحث ىو أف عممية التغيير التي ييدؼ االتصاؿ االجتماعي إلى تحقيقيا عبر بوابة 
حمبلت التسويؽ االجتماعي ىي عممية معقدة تتطمب احتراـ مجموعة مف القواعد في إعداد حمبلت 

 االتصاؿ االجتماعي ولعؿ أىميما:
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  معقد كما أف تخطيط وتحضير البرامج والحمبلت االجتماعية عممية إف االتصاؿ االجتماعي مجاؿ
بالغة األىمية في حياة الفرد والمجتمع، ومف ثـ فبلبد أف يبتعد القائموف عمييا قدر اإلمكاف عف 
االعتباطية واالرتجاؿ بؿ يجب إتباع منيجية عممية منسقة لمتوصؿ إلى األىداؼ المرسومة وتحقيؽ 

 الفعالية وىذا بالتحديد ما يقترحو التسويؽ االجتماعي؛أقصى درجة ممكنة مف 
  التأكيد عمى ضرورة التخطيط المحكـ لمحمبلت مع تقديـ المنتج االجتماعي بشكؿ واض ، وتحديد

 الجميور المستيدؼ واختيار القنوات االتصالية التي تتبلءـ وطبيعة الجميور المستيدؼ؛
  إلى جانب االتصاؿ الجماىيري؛التأكيد عمى ضرورة إدماج االتصاؿ الشخصي 
 .التأكيد عمى أىمية المتابعة والتقييـ المستمريف لمبرامج والحمبلت االجتماعية 

 أما الدراسات األجنبية:

لقد حظي وعاء التسويؽ االجتماعي بالكثير مف الدراسات األجنبية وىذا أمر مفروغ منو كوف أف ىذا 
والدراسات الغربية وبالتحديد في الواليات المتحدة األمريكية ثـ  المجاؿ أو الحقؿ المعرفي كاف وليد األبحاث

انتقمت عدوى ىذا المصطم  لتشمؿ كؿ مف أوروبا وخاصة المممكة المتحدة عمى وجو الخصوص، ومف بيف 
 أىـ الدراسات األجنبية في ىذا المجاؿ بالتحديد نذكر عمى سبيؿ القصر ال الحصر ما يمي:

استماالت في رسالتيا الموسومة تحت عنواف:  (:2997Anne Marie Lavackدراسة آف مارم الفاؾ) (1
 (Fear Appeals in social marketing Advertising)؛الخكؼ في إعالف التسكيؽ االجتماعي

وقد  (British Colombiaبكمية التسويؽ جامعة بريتيش كولومبيا بكندا) وىي أطروحة دكتوراه غير منشورة
ة مفادىا أف توظيؼ استماالت الخوؼ في رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي مف انطمقت الباحثة مف فكر 

شأنيا التأثير عمى الجميور المستيدؼ مف أجؿ قبوؿ أفكار ومضاميف تمؾ الحمبلت وبالتالي تشجيع 
مفردة موزعة  598السموكيات االيجابية والتخمي عف السمبية منيا، وقد طبقت ىذه الدراسة عمى عينة قدرت بػ

مى خمس بمداف؛ كندا، الواليات المتحدة األمريكية، المممكة المتحدة، أستراليا، نيوزيبلندا، ومف بيف أىـ ع
القضايا التي عالجتيا حمبلت التسويؽ االجتماعي باستعماؿ استماالت الخوؼ نذكر: التدخيف، شرب الكحوؿ، 

س غير اآلمف، وقد توصمت الدراسة إلى اإلفراط في تعاطي المخدرات، القيادة في حالة إرىاؽ، ممارسة الجن
 نتائج نذكر مف أىميا:

  التأكيد عمى أىمية االستعانة بالدراسات السموكية مف أجؿ إعداد وتطوير مزيج مف المداخبلت الفعالة
 المؤثرة في سموؾ أفراد الجميور المستيدؼ؛
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  شرائ  أفراد الجميور أسيمت االستعانة بجماعات التركيز عمى فيـ أكثر ألفكار واتجاىات مختمؼ
 الذيف ينخرطوف في تبني السموكيات الخطرة؛

 تمعب استماالت الخوؼ كمثبط أساسي إليقاؼ السموكيات السمبية؛ 
 .أىمية توظيؼ وسائؿ االتصاؿ منخفضة االرتباط في حمبلت التوعية 

ا في مجمة وىي عبارة عف دراسة تـ نشرى (:Kotler & Frox 1980)دراسة كؿ فميب ككتمر ككارف فككس (2
 The)والموسومة تحت عنواف: التسويؽ لمقضايا االجتماعية؛ العشر سنوات األولى 1980التسويؽ لعاـ 

marketing of social causes; the first 10 years.) 

إلى وجود اتجاه متنامي لمتوسع في استخدامات التسويؽ االجتماعي في معالجة العديد مف القضايا 
نما إلى تطبيؽ االجتماعية، وبالتال ي فاف التغيير االجتماعي لـ يعد في حاجة إلى مجرد معمنيف اجتماعييف وا 

المفيـو المتكامؿ لمتسويؽ االجتماعي، وىذا يقتضي ضرورة توافر مسوقيف اجتماعييف عمى درجة عالية مف 
 األعداد والتدريب وذلؾ عمى النحو التالي:

 ويؽ مع التركيز عمى كؿ مف دراسة وتحميؿ السوؽ، التدريب عمى أساليب وأدوات وتكنولوجيا التس
 التحميؿ االقتصادي، نظرية اإلدارة؛

  وحيث أف المسوؽ االجتماعي يسعى إلى تغيير السموؾ فأنو يكوف في حاجة إلى التدريب عمى المفاىيـ
س، عمـو عمـ النفس، عمـ االجتماع، عمـ النفس االجتماعي، عمـ دراسة األجنا األساسية لمعمـو التالية:

 االتصاالت.

والموسومة تحت  (Philip Kotler& Gerald Zaltman1971)دراسة كؿ مف فميب ككتمر كجيرالد زالتماف (3
 التسكيؽ االجتماعي؛ مدخؿ لتخطيط التغيير االجتماعي؛: عنواف

)Social marketing; An approach to planned social change, journal of marketing( 

( حيث تعتبر ىذه الدراسة Journal of Marketingمقالة منشورة في مجمة التسويؽ)وىي عبارة عف 
تـ فييا استعماؿ ىذا المصطم  ألوؿ  األرضية الصمبة التي انبثؽ مف خبلليا مفيـو التسويؽ االجتماعي كما

تنفيذ وتقويـ ، وقد أكد الباحثيف عمى أنو يمكف تطبيؽ تقنيات التسويؽ التجاري في مجاؿ تحميؿ وتخطيط و مرة
البرامج المصممة لمتأثير عمى السموؾ الطوعي لمجميور المستيدؼ، وقد توصؿ الباحثاف أيضا إلى أف التسويؽ 
االجتماعي ىو األداة والوسيمة األنسب لفيـ القضايا االجتماعية المتعددة والتعامؿ معيا مف أجؿ إحداث التغيير 
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التي أثارتيا الدراسة نجد كؿ مف: االىتماـ بالصحة العامة،  االيجابي المأموؿ ومف بيف القضايا المطروحة
 مكافحة التموث البيئي، وحوادث المرور والسبلمة المرورية.

أظيرت المراجعة العممية لمدراسات السابقة عددا مف النتائج ذات العبلقة  التعميؽ عمى الدراسات السابقة:
ويؽ االجتماعي وطبيعة المجاالت التي تناوليا والقضايا بموضوع الدراسة والتي أسيمت في تحديد مفيـو التس

التي عالجيا إال أف ىذه الدراسات لـ تتعمؽ في شرح البعد الكيبلني لمتسويؽ االجتماعي وكذلؾ مزيج 
 المداخبلت التي يصبو إلى تحضيرىا.

يف مختمؼ الدراسات السابقة بعد القراءات المتعددة وبعد التحميؿ والربط ب اإلضافة المقدمة مف الدراسة الحالية:
خمصنا في نياية المطاؼ إلى إبراز الجوانب المختمفة لمموضوع باإلضافة إلى طرح تصور مف وجو نظرنا ليذا 

 المدخؿ كما يمي:

التأكيد عمى شمولية التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ النظر إليو كمدخؿ متكامؿ يحمؿ في طياتو المقومات  (أ 
المقـو االجتماعي، المقـو االتصالي، والمعبر عنيا بالمستويات النظرية الثبلث الثبلث: المقـو التسويقي، 

 نظرية التسويؽ االجتماعي، نظرية في التسويؽ االجتماعي، نظرية مع التسويؽ االجتماعي؛
تقدـ ىذه الدراسة إطارا عمميا لكؿ الخطوات المنيجية المعتمدة في تصميـ حممة مف حمبلت التسويؽ  (ب 

 لتوعوية؛االجتماعي ا
تقدـ ىذه الدراسة إطارا متكامبل لدراسة الجميور ضمف أدبيات التسويؽ االجتماعي ومختمؼ التخصصات  (ج 

 األخرى ذات الصمة بو كمفيـو التسويؽ السياسي؛
 تقدـ ىذه الدراسة تأصيبل معرفيا واسعا لمفيـو الصحة العامة. (د 

 سابعا/ اإلجراءات المنيجية:

اسة إلى مجموعة الدراسات الوصفية التي تيتـ برصد ظاىرة ما لمتعرؼ بدقة عمى تنتمي ىذه الدر  نكع الدراسة: (1
سماتيا وخصائصيا بيدؼ الوصوؿ إلى البيانات والنتائج التي تفيد في استخبلص مؤشرات تساعد عمى التعميـ 

يا والتعبير والتنبؤ عمى رصد الحقائؽ المتعمقة بطبيعة الظاىرة محؿ الدراسة، وتصنيؼ ىذه المعمومات وتنظيم
عنيا كيفيا وكميا بما يفضي إلى فيـ عبلقات ىذه الظاىرة بغيرىا مف الظواىر. فالكيفي يصؼ الظاىرة ويوض  
خصائصيا أما الكمي فيعطينا وصفا دقيقا رقميا يوض  مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا ودرجة ارتباطيا مع 

 الظواىر األخرى.

اعي أحد المناىج األساسية التي تستغؿ لتحقيؽ أىداؼ البحوث يعتبر منيج المس  االجتم منيج الدراسة: (2
الوصفية، لذلؾ فقد اعتمد الباحث عمى ىذا المنيج الذي يستند في جوىره عمى أساسيف؛ الوصؼ والتحميؿ في 
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بناء إطار الدراسة النظري مف خبلؿ استقراء التراكـ المعرفي حوؿ موضوع الدراسة واستخدـ المس  الميداني مف 
ؿ المنيج الكمي لمحصوؿ عمى المعمومات المطموبة عف مدى وصوؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي إلى خبل

الجميور المستيدؼ في مجاؿ الصحة العامة ذات الصمة بمفيـو السبلمة المرورية ومدى تجاوب الجميور 
 معيا.

لتسويؽ االجتماعي عمى التي تيتـ بقياس تأثير حمبلت ا تتسـ دراسات التسويؽ االجتماعي مجتمع الدراسة: (3
( Aggregate levelمعارؼ واتجاىات الجميور نحو قضايا معينة بالتركيز في ىذا القياس عمى اإلطار الجمعي)

أي عمى مستوى الجميور ككؿ وليس عمى مستوى كؿ فرد عمى حدى، ولذلؾ فإف معظـ ىذه الدارسات تجرى 
لمختمفة لمجميور بخصائصيا المختمفة مما يمكف الوصوؿ في المدف الكبرى التي تتسـ بالتنوع ووجود الشرائ  ا

إلى تمثيؿ دقيؽ لمجميور في المجتمع، ومف ىذا المنطمؽ تحدد مجتمع البحث ليذه الدراسة في والية سطيؼ 
ألنيا األكثر كثافة سكانية بعد العاصمة وتجمع بيف سكانيا شرائ  مختمفة ريفية وحضرية كما تتفاوت أحياء 

 ئرىا في مستوياتيا االقتصادية واالجتماعية وكذلؾ تتفاوت فييا المستويات التعميمية.بمدياتيا ودوا

تـ االعتماد عمى أسموب العينة بدال مف أسموب الحصر الشامؿ وذلؾ لكبر مجتمع الدراسة وبما  عينة الدراسة: (4
حصائية تؤثر في تحديد حجـ العينة منيا  حدود قيـ معامؿ الثقة أنو توجد عدة اعتبارات وتقديرات حسابية وا 

واحتماالت الوقوع في الخطأ المعياري، ومقدار الخطأ المسموح بو في الدراسة وغيرىا مف العوامؿ المؤثرة في 
تحديد حجـ عينة البحث إذ تقترب مف التمثيؿ الدقيؽ لمجتمع البحث. فقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى مستوى الثقة 

%(، أما مقدار الخطأ المسموح بو في 1.96 –معامؿ الثقة ما بيف)+أو %( ووفقا ليذا المستوى تتحدد قيـ95)
( Leedey Paul%( ووفقا ليذه العناصر تـ االعتماد عمى المعادلة اإلحصائية التي قدميا)5ىذه الدراسة فقد بػ)

مف مائة  ( مفردة في حالة المجتمع المؤلؼ384والتي تحدد حجـ العينة الممثمة لممجتمع وفقا ليذه العناصر بػ)
( مفردة حجما مبلئما لتمثيؿ مجتمع 540. وبذلؾ يكوف حجـ العينة في ىذه الدراسة ىو)3ألؼ مفردة فما فوؽ

البحث إذ يتـ فييا تمثيؿ الفئات المختمفة لمجميور مف حيث الجنس والسف والمستوى التعميمي والمستوى 
لذي تساىـ فيو حمبلت التسويؽ االجتماعي االقتصادي واالجتماعي لموصوؿ إلى مؤشرات ونتائج حوؿ الدور ا

في توعية الجميور الجزائري مف خبلؿ تشكيؿ معارفو واتجاىاتو نحو موضوع التوعية)السبلمة المرورية( وبالتالي 
نشر الوعي بجدية لمفيـو السبلمة المرورية وخطر الحوادث المرورية عمى المجتمع. وقد تـ توزيع استمارات 
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( استمارة موزعة أي بنسبة استجابة 540( استمارة مف أصؿ)464في حيف بمغ عدد االستمارات المسترجعة)
( استمارة ألسباب متعمقة بعدـ اكتماؿ بعض محاورىا، أي أف عدد 13%( في حيف تـ استبعاد)85.92قدرت بػ)

%( مف مجموع 83.52( استمارة وىو ما يعادؿ)451نت تقدر بػ)االستمارات القابمة لمتحميؿ اإلحصائي كا
 االستمارات المرسمة لعينة الدراسة المختارة.

اعتمد الباحث في الحصوؿ عمى مادة الدراسة مف المعمومات والبيانات عمى  :بيانات الدراسةمصادر كطرؽ جمع  (5
 األدوات التالية:

اعتمد الباحث عمى ما توصؿ إليو مف بيانات ومعمومات نظرية  في الجزء النظري مف الدراسة المصادر الثانكية: (أ 
مستمدة مف اإلنتاج العممي المرتبط بموضوعو مف خبلؿ ما توفر لمباحث مف الكتب العربية واألجنبية والبحوث 
المنشورة في المجبلت العربية واألجنبية باإلضافة إلى الرسائؿ العممية ذات العبلقة بمفيـو موضوع الدراسة 

ذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى المفاىيـ والمصطمحات وأبعادىا المختمفة لبناء اإلطار النظري؛ مفيـو التسويؽ و 
االجتماعي وحمبلتو وكذلؾ توصيؼ الجميور، باإلضافة إلى موضوعات تتعمؽ بمفيـو الصحة العامة وكذلؾ 

اولت ىذا الموضوع وتوظيؼ كؿ ماىية التوعية وطرؽ ذلؾ. وكذلؾ التعرؼ عمى أىـ الدراسات السابقة التي تن
 ذلؾ لئلجابة عف تساؤالت الدراسة.

تعد االستمارة أداة أساسية مف أدوات جمع البيانات األولية التي تتطمبيا الدراسة الميدانية في  :المصادر األكلية  (ب 
رة في أرض العمـو االجتماعية وتستخدـ بشكؿ أكبر في البحوث والدراسات الوصفية لتقرير ما توجد عميو الظاى

مف أجؿ التوصؿ إلى حؿ لمشكمة الدراسة وتحميميا إحصائيا الواقع، لذلؾ ففي الجزء التطبيقي مف ىذه الدراسة و 
تصميـ استبانة عممية محكمة تقيس المستويات المعرفية واالتجاىية  تـ تطوير أداة القياس المناسبة مف خبلؿ

مبلت التسويؽ االجتماعي المتعمقة بمفيـو السبلمة المرورية والسموكية البعدية ألفراد الجميور المستيدؼ مف ح
ووفقا لموضوعاتيا المختمفة حيث تـ وضع أسئمة تقيس مدى التعرض واإلدراؾ والتذكر والتأثر برسائؿ ووسائؿ 

النيائي في ضوء ما توصمت إليو الدراسات السابقة  اوقد تـ بناء العبارات ألداة القياس بشكميىذه الحمبلت. 
، وقد تضمنت عبارات عف التعرض نتائج وبناءا عمى مقاييس مستخدمة في ىذا النوع مف الدراسات مف

لحمبلت التسويؽ االجتماعي مف جانب أفراد الجميور المستيدؼ كمصدر لممعرفة)المكوف المعرفي( وعبارات 
جداني(، وعبارات عف أخرى عف اآلراء المعبرة عف اتجاىات ومشاعر الجميور عف رسائؿ الحمبلت)المكوف الو 

التصرؼ أو السموؾ المحتمؿ ألفراد الجميور المستيدؼ بعد التعرض لرسائؿ حمبلت التسويؽ 
 االجتماعي)المكوف السموكي( باإلضافة إلى المتغيرات الوسيطة التي تؤثر في درجة التعرض والتأثير.

ه الدراسات وبغرض التأكد مف دقة نظرا ألىمية اختباري الصدؽ والثبات لمثؿ ىذ إثبات صدؽ أداة القياس: (6
 أداة القياس وصبلحيتيا لمتطبيؽ تـ االستعانة باالختبارات التالية:
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لقد تـ التأكد مف صدؽ أداة القياس بعرض االستمارة عمى  (:Face validityاختبار صدؽ أداة القياس) (أ 
يـ المستخدمة ومدى بعض المختصيف والخبراء مف أجؿ تحكيميا والتأكد مف قدرتيا عمى قياس المفاى

مبلءمتيا وشموليتيا وتغطيتيا لمموضوع المبحوث وقد أسفرت نتائج التحكيـ عف تعديبلت لبعض عبارات 
ضافة عدد مف العبارات.  االستمارة وحذؼ بعضيا وا 

أما االختبار الثاني فتمثؿ في ثبات أداة القياس مف خبلؿ إعادة تطبيؽ نسبة مف  اختبار ثبات أداة القياس: (ب 
%( 5ستمارات لمتأكد مف تطابؽ إجابات المبحوثيف، إذ تـ قياس الثبات مف خبلؿ القياـ بإعادة تحميؿ)اال

(، وىي قيمة ثبات عالية تدؿ 0.88مف االستمارات وحققت إعادة اختبار التحميؿ نسبة ثبات عالية بمغت)
 عمى صبلحية االستمارة وثبات البيانات.

ة ترميز بيانات استمارات االستقصاء الصالحة لمتحميؿ، فقد تمت بعد عممي طرؽ تحميؿ بيانات الدراسة: (7
(، SPSS Version 19المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية لمعمـو االجتماعية)

كما اعتمد الباحث في تحميؿ بياناتو عمى مجموعة مف االختبارات اإلحصائية الوصفية، واالستداللية لدراسة 
 بلقات والفروؽ بيف متغيرات الدراسة بما يمكف مف تعميـ نتائجيا عمى مجتمع البحث.الع

 تتمثؿ حدود الدراسة في كؿ مف الحدود المكانية والزمانية كما يمي: حدكد الدراسة: (8

اقتصر المجاؿ المكاني لمدراسة عمى دوائر متباينة مف والية سطيؼ والتي تمثؿ مراكز  الحدكد المكانية: (أ 
ختمفة كما يمي: دائرة سطيؼ، دائرة عيف أرنات، دائرة قجاؿ، دائرة العممة، دائرة عيف بزاؿ، دائرة سكنية م

 صال  باي، دائرة حماـ السخنة، دائرة عموشة، دائرة بوقاعة.

إلى غاية نياية  2015تـ إجراء الدراسة الميدانية بداية مف اليـو السابع لشير ديسمبر  الحدكد الزمانية: (ب 
 .2016شير مارس 

يتطمب البحث العممي تحديدا دقيقا وواضحا لممصطمحات المستخدمة في أي دراسة  ثامنا/ مفاىيـ الدراسة:
عممية بحيث تصاغ صياغة دقيقة في ضوء مفاىيـ وبنية نظرية عممية يتبناىا الباحث لكي تظير داللتيا 

عد الباحث عمى التحكـ في موضوع ومعانييا، كما يعد تحديد المفاىيـ مف بيف المعالـ األساسية التي تسا
الدراسة مف جية كما تعمؿ عمى توجييو الوجية الصحيحة مف جية أخرى، حيث تجنبو الخروج عف موضوعو 
أو الدخوؿ في متاىات ال تخدـ البحث وكؿ ذلؾ يؤدي إلى توفير الجيد والوقت. أي أف تحديد المصطمحات 

ذلؾ إلى سيولة معرفة القراء الذيف يتابعوف الدراسة إلى إدراؾ والمفاىيـ التي ذكرت في عنواف األطروحة يؤدي 
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المعاني واألفكار التي يريد الباحث التعبير عنيا دوف أف يختمفوا في فيـ ما يقوؿ. ومف بيف المفاىيـ التي 
 استخدمناىا في الدراسة ما يمي:

 ما يرد مف بعده مف ألفاظ.ىو لفظ يستخدـ في ىذه الدراسة يفيد االستفياـ عف قياس (: Extentالمدل) (أ 

تعرؼ الفاعمية بأنيا سموؾ ىادؼ مقرا اجتماعيا يترتب عميو تغيرات مفيدة  :(Effectiveness)الفاعمية (ب 
اجتماعيا، وتعرؼ الفاعمية إجرائيا بأنيا مجموعة األنشطة والجيود التي تبذؿ لقياس مدى تحقيؽ أىداؼ 

نجاح برامج معينة في وقت محدد بأقؿ تك اليؼ ممكنة والوصوؿ إلى نتائج مرضية لمتمقي البرامج محددة وا 
أي مدى األثر الذي يمكف أف تحدثو المعالجة التجريبية باعتبارىا متغيرا مستقبل في أحد والقائميف عمييا، 
محاولة التعرؼ عمى مدى قدرة رسائؿ . وفي مجاؿ التسويؽ االجتماعي ىو أو العكس المتغيرات التابعة

قناع  أفراد الجميور المستيدؼ بأفكار ومضموف ىذه الحمبلت حمبلت التسويؽ اال جتماعي عمى تعريؼ وا 
مف خبلؿ معرفة الحمبلت وجذب انتباىيـ وخمؽ االىتماـ لدييـ، باإلضافة إلى قدرتيا عمى تغيير أو 
ة تصحي  بعض السموكيات السمبية لدييـ مف خبلؿ تغيير اتجاىاتيـ فإذا تحقؽ كؿ ذلؾ فإف مفيـو الفاعمي

لحمبلت التسويؽ االجتماعي يكوف قد تحقؽ. أي أف فاعمية حمبلت التسويؽ االجتماعي التي ىي محؿ 
دراستنا تعرؼ بأنيا قياس تأثير الرسالة االتصالية اإلقناعية عمى الجميور المستقبؿ ليذه الرسالة عف طريؽ 

 عينات محددة مف ىذا الجميور.

وقد أوضحت دائرة  (Campaignي المغة اإلنجميزية كممة)فكممة حممة تقابميا ف (:Campaignالحممة) (ج 
المعارؼ البريطانية معنى ىذه الكممة عمى أنيا سمسمة متواصمة مف العمميات العسكرية سواء في حرب أو 

ـ أصبحت الكممة تحمؿ المعنى المجازي ليا وانسحبت بذلؾ الدالالت 1870جزء مف الحرب، وفي عاـ 
عمى الحمبلت السياسية والتسويقية واالجتماعية وكافة الحمبلت األخرى بحيث والمعاني لمحممة العسكرية 

أصب  المفيـو العاـ لكممة حممة يعني: مجموعة الجيود المنظمة والمخططة والمستمرة لتوظيؼ كافة 
بارة الحممة ىي عاإلمكانيات والقدرات المتاحة الفنية والمادية والبشرية لتحقيؽ اليدؼ العاـ لمحممة. لذلؾ ف

عف سمسمة مف اإلعبلنات المتناسقة تستخدـ موضوعا أو مسألة محددة وتخطط إلنجاز ىدؼ معيف وقد 
تكوف محمية أو وطنية أو عالمية وتستغرؽ مدة زمنية معينة، وىناؾ العديد مف الباحثيف الذيف عالجوا 

عمى أنيا تمؾ الحمبلت يطمؽ الباحثوف عمى الحمبلت االجتماعية  موضوع الحمبلت مف زوايا مختمفة حيث
غير الربحية أو حمبلت الخدمة العامة أو حمبلت التسويؽ االجتماعي أما الحمبلت اإلعبلنية فيي 

 .الحمبلت الربحية أو حمبلت التسويؽ التجاري
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عبلمية منظمة ومخططة بدقة ف حممة التسويؽ االجتماعي إذف ىي عبارة عف جيود ونشاطات اتصالية وا 
عدة جيات يطمؽ عمييا تسمية القائـ عمى الحمبلت، وتستمر لفترة زمنية محددة بيدؼ  تشرؼ عمييا جية أو

معالجة مشكمة أو ظاىرة اجتماعية موجودة عمى مستوى المجتمع ويتـ استخداـ مختمؼ أنواع ونماذج 
ومستويات وسائؿ االتصاؿ التسويقي عف طريؽ توجيو رسائؿ اتصالية إقناعية متنوعة ألفراد الجميور 

لمستيدؼ مف أجؿ تغيير أفكاره أو اتجاىاتو أو تعزيزىا لموصوؿ إلى سموكيات سميمة وصحيحة تعود بالنفع ا
 العاـ لؤلفراد ومصمحة المجتمع ككؿ.

يعد التسويؽ االجتماعي امتدادا لممفيـو االجتماعي لمتسويؽ  (:Social Marketingالتسكيؽ االجتماعي) (د 
صا بالمسئولية االجتماعية، حيث يقـو مف خبللو القائـ بالتسويؽ وأحد أبعاده وىو بذلؾ يعد مفيوما خا

بنشر فكرة أو قيمة أو نمط سموكي معيف مستيدفا إحداث تأثير معيف في اإلطار المعرفي أو في سموؾ 
التسويؽ االجتماعي ىو عبارة عف استخداـ لتقنيات التسويؽ العاـ ومبادئو والتي تتضمف أي أف  .األفراد

طيط، التنفيذ، والرقابة لمتأثير عمى سموؾ الجميور مف أجؿ تحسيف الصحة وزيادة منفعة عمميات التخ
كما يمكننا القوؿ أف التسويؽ االجتماعي ىو عبارة عف نظاـ استراتجي لمتعامؿ مع المشاكؿ المجتمع. 

ر عف االجتماعية وأف المقـو األساسي لمتسويؽ االجتماعي ىو تسويؽ األفكار االجتماعية التي تعب
مشكبلت اجتماعية يعاني منيا المجتمع ومحاولة تقديـ الحموؿ المناسبة التي تخدـ مصمحة الفرد والمجتمع 

 معا، وعميو فإف التسويؽ االجتماعي ىو:
 بحيث ييدؼ إلى خمؽ قناعات محددة لدى األفراد أو الجميور بشكؿ يتماشى مع ما تريد  :عمال تسكيقيا

لتسويؽ االجتماعي توصيمو عف طريؽ االتصاؿ الذي يعد وقود التسويؽ المنظمة القائمة عمى حمبلت ا
 االجتماعي ومحركو الفعاؿ في الوصوؿ إلى الجميور المستيدؼ؛

 ألنو يجب أف يتضمف الفكر االستراتيجي في صياغة اإلستراتيجيات التسويقية لمتعامؿ  :عمال استراتيجيا
لمتطمبات العمؿ االجتماعي التسويقي وكذلؾ وفقا مع المشاكؿ االجتماعية وبالتالي تنفيذىا وفقا 

 لمظروؼ السائدة؛
 ييدؼ إلى إحداث تغيير في اتجاىات ومواقؼ األفراد بغرض إحداث قناعات سموكية  :عمال سمككيا

 جديدة بما يتماشى مع االتجاىات العامة السائدة في المجتمع.

وتغيير السموكيات الغير الصحية وتعزيز فإف التسويؽ االجتماعي يعمؿ عمى تعديؿ وفي دراستنا ىذه 
الصحة العامة بوجو عاـ والصحة السموكية بوجو خاص، أي أنو يعمؿ عمى توعية المجتمع بخطورة السموؾ 
الغير الصحي ويعمؿ عمى الوقاية منو عف طريؽ نشر الوعي الصحي بغية الوصوؿ إلى ترقية مفيـو السبلمة 

 سميمة التي تعززىا.المرورية وغرس السموكيات الصحية ال
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عممية تشير إلى إكساب اإلنساف وعيا حوؿ مشكبلت معينة  التوعية ىي عبارة عف (:Awarenessالتكعية) (ق 
ومحاولتو تفيـ ىذه المشكبلت وتبصيره بالجوانب المختمفة المحيطة بيا، وتيدؼ التوعية إلى التوجيو 

كساب الخبرة، كما تشير التو  عية إلى مدى التأثير في أنساؽ أي جماعة أو واإلرشاد لمتزويد بالمعرفة وا 
 مجتمع لقبوؿ فكرة أو موضوع ما، فالتوعية إذف تتضمف:

 معرفة ماىية وظروؼ ىذا الشيء؛ 
 فيـ طبيعة حركتو، ىؿ ىي مفيدة أو ضارة، إيجابية أـ سمبية؟؛ 
 ركتو.التوصؿ إلى أمثؿ الطرؽ الممكنة واقعيا لمتعامؿ مع ىذا الشيء، والسيطرة عميو وعمى ح 

فالتوعية إذف ىي عبارة عف عممية إنسانية اجتماعية ذات مضموف طبقي محدد وأساليب ومستويات 
 متعددة تمتحـ التحاما عضويا بواقع العمؿ اإلنساني وأىدافو.

الوعي يفيد إدراؾ المرء لذاتو وأحوالو وأفعالو إدراكا مباشرا كما يعتبر أساس كؿ  (:Consciousnessالكعي) (ك 
أما الوعي  .مراتب متفاوتة في الوضوح وبو تدرؾ الذات أف تشعر بما تشعر وتعرؼ ما تعرؼ معرفة ولو

حساسيـ بالمسؤولية نحو صحتيـ  الصحي فيو عبارة عف إلماـ المواطنيف بالمعمومات والحقائؽ الصحية وا 
اع، وصحة غيرىـ، وفي ىذا اإلطار يعتبر الوعي الصحي ىو الممارسة عف قصد نتيجة الفيـ واإلقن

وبمعنى بخر ىو أف تتحوؿ الممارسات الصحية إلى عادات تمارس ببل شعور أو تفكير أي أف يصب  
الوعي الصحي ىو اليدؼ الذي يجب أف نسعى لمتوصؿ إليو ال أف تبقى المعمومات الصحية كثقافة صحية 

 فقط.

جتماعي لمداللة عمى يستعمؿ مصطم  الجميور أو المساىـ في أدبيات التسويؽ اال (:Audienceالجميكر) (ز 
مفيـو أو مصطم  المستيمؾ المستخدـ في أدبيات التسويؽ التجاري، وىو يشير إلى مجموعة مف األفراد أو 

جميع األوضاع التي تعني اشتراؾ مجموعة مف الناس في التعرض لرسائؿ حمبلت التسويؽ إلى 
 االجتماعي بمختمؼ أشكاليا.

وفف تعزيز عافية الناس البدنية والنفسية واالجتماعية والسموكية ىي عمـ (: Public Healthالصحة العامة) (ح 
وحفظيا واستعادتيا وذلؾ مف خبلؿ تدابير انتقائية، وتشخيصية، وعبلجية، وتأىيمية تطبؽ عمى البشر 
وبيئتيـ، وعمى ىذا األساس فإف مصطم  الصحة العامة يشير لجميع التدابير المنظمة سواء كانت عامة أو 

طالة أمد الحياة بيف السكاف ككؿ، كما ترمي أنشطة الصحة خاصة لموقا ية مف األمراض وتعزيز الصحة وا 
العامة إلى توفير الظروؼ الحسنة التي تجعؿ مف الناس يعيشوف حياة صحية مع التركيز عمى المنيج 

النظاـ المجتمعي بأكممو وليس عمى فردية المرضى أو األمراض، وبالتالي فإف الصحة العامة تنسجـ مع 
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الكمي وليس فقط القضاء عمى مرض وعمى ىذا األساس فإف الصحة العامة تتضمف الوظائؼ الرئيسية 
 الثبلثة التالية:

 الصحية؛ واألولويات المشاكؿ لتحديد لمخطر المعرضيف والسكاف المحمية المجتمعات صحة ورصد تقييـ .أ 
 واألولويات؛ المحددة والوطنية محميةال الصحية المشاكؿ حؿ إلى تيدؼ العامة التي السياسات صياغة .ب 
 تعزيز ذلؾ في بما التكمفة حيث مف والفعالة المناسبة الرعاية عمى يحصموف السكاف جميع أف مف التأكد .ج 

 .الخدمات األمراض مف والوقاية الصحة
وفي دراستنا ىذه سنحاوؿ البحث في موضوع الصحة السموكية باعتبارىا فرع مف فروع الصحة العامة مف 

 بلؿ التركيز عمى حوادث المرور باعتبارىا أزمة صحية سموكية كما أقرتو منظمة الصحة العالمية.خ

إف تحميؿ ودراسة أي حقؿ معرفي يجب أف يراعي دائما اإلشكاالت التي تثيرىا المفاىيـ  تاسعا/ ىيكؿ الدراسة:
والتاريخية أمر ضروري وذلؾ  والتعاريؼ وعميو فإف تناوؿ أي موضوع مف المواضيع مف الناحية المفاىيمية

لتبسيط الموضوع وتوضيحو أكثر، إذ ال يعقؿ معالجة موضوع دوف اإللماـ بأبسط مفاىيمو وتاريخو وعميو فإف 
فصوؿ تغطي في مجمميا اإلطار  خمسةافة إلى اإلطار العاـ لمدراسة ىذه البحث يضـ في طياتو باإلض

اتمة عامة ألىـ النتائج والتوصيات المتوصؿ إلييا، وفيما يمي بياف النظري لمدراسة والدراسة الميدانية مرفوقا بخ
 مختصر لمحتويات ىذه الدراسة:

لمتسويؽ االجتماعي مف خبلؿ التطرؽ  والتأصيؿ النظري عالجنا في الفصؿ األوؿ اإلطار المفاىيمي 
مكونة لممزيج العناصر الإلى كؿ مف تعريفات لمتسويؽ االجتماعي والتطور التاريخي لو، باإلضافة إلى توضي  

بشيء مف التفصيؿ إلى التأصيؿ النظري لمتسويؽ االجتماعي مف خبلؿ إبراز  ، ثـ تطرقناالتسويقي االجتماعي
عبلقة التسويؽ االجتماعي بالعمـو األخرى مع التطرؽ لمختمؼ مدارس التسويؽ االجتماعي والنظريات المفسرة 

عرفيا وصوال إلى أىـ النماذج المستعممة في حقؿ التسويؽ لو باإلضافة إلى ذكر أىـ التوجيات التي 
 نياالجتماعي واإلطار األمثؿ لعممية التسويؽ االجتماعي وكيفية التخطيط ليا. في حيف عالجنا في الفصؿ الثا

والموسـو تحت عنواف اإلطار المتكامؿ لحمبلت التسويؽ االجتماعي كؿ مف المفاىيـ األساسية لحمبلت 
تماعي مف تعريفات وأىمية وتطور تاريخي ليا، ثـ تطرقنا بشيء مف التفصيؿ إلى الخطوات التسويؽ االج

األساسية في عممية تصميـ حمبلت التسويؽ االجتماعي بداية مف تحميؿ الموقؼ وتحديد المشكمة، فتحديد 
لى جدولة وتنفيذ أىداؼ الحممة باالعتماد عمى التحميؿ، ثـ تصميـ اإلستراتيجية االتصالية لمحممة فوصوال إ

الحممة وانتياء بالتقييـ. كما تطرقنا في ىذا الفصؿ كذلؾ إلى العممية اإلقناعية التي ترتكز عمييا حمبلت 
التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ التركيز عمى الرسالة وكيفية إعدادىا ومختمؼ االستماالت المستعممة فييا، وفي 

 عمية حمبلت التسويؽ االجتماعي.ختاـ الفصؿ تطرقنا إلى عممية تقييـ وقياس فا
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تـ التعرض إلى ماىية الجميور وكذلؾ لمسموؾ اإلنساني، ثـ بعد ذلؾ تـ تحديد أىـ  ثالثوفي الفصؿ ال
فتـ التطرؽ وبشيء  رابعأو الخارجية، أما في الفصؿ الالعوامؿ المؤثرة في سموؾ الجميور سواء الداخمية منيا 

حوؿ الصحة العامة كما تـ معالجة مفيـو السموؾ الصحي اإلنساني وىذا مف التفصيؿ إلى المفاىيـ األساسية 
مف خبلؿ إبراز بلية التثقيؼ الصحي كداعـ مساند إلى جانب حمبلت التسويؽ االجتماعي مف أجؿ نشر 

 خامسة العامة. في حيف أف الفصؿ الالتوعية الصحية لدى أفراد الجميور المستيدؼ ومف ثـ تعزيز الصح
تـ التطرؽ فيو إلى المشكمة المرورية مف خبلؿ معالجة بعض المفاىيـ المتعمقة بيا ثـ بعدىا تـ  واألخير فقد

معالجة ىذه الظاىرة في الجزائر مف خبلؿ إبراز أىـ األسباب المؤدية إلى وقوع حوادث المرور في الجزائر 
نية مف خبلؿ عرض نتائج التحميؿ باإلضافة إلى اآلثار الناجمة عنيا ثـ تحميؿ ومناقشة نتائج الدراسة الميدا

 الوصفي لعينة الدراسة وبعدىا تـ تحميؿ النتائج واختبار صحة الفرضيات باالعتماد عمى األساليب اإلحصائية.
وفي األخير أنيى الباحث دراستو بخاتمة عامة شممت عرض أىـ النتائج المتوصؿ إلييا سواء النظرية منيا أو 

ممة مف التوصيات لمقائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي مف أجؿ أخذىا الميدانية، إضافة إلى تقديـ ج
بعيف االعتبار في المستقبؿ مع اقتراح بعض األبحاث المستقبمية والتي ترتبط مع أحد متغيرات الدراسة كتوسعة 

  لما تـ تقديمو مف خبلؿ ىذه الدراسة.

 



 

1 
 

 ................ التأصيل النظري لدراسة التسويق االجتماعي.....الفصل األول:.............................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ األكؿ
التسكيؽ االجتماعيالنظرم لدراسة  التأصيؿ  

 تمييد
 : مدخؿ لمتسكيؽ االجتماعي.كؿحث األ المب
 المطمب األكؿ: تعريؼ التسكيؽ االجتماعي    
 المطمب الثاني: التطكر التاريخي لمتسكيؽ االجتماعي    
 المطمب الثالث: الحدكد المشتركة كالفارقة بيف التسكيؽ االجتماعي كالتسكيؽ التجارم    
 المطمب الرابع: دكر كأىداؼ التسكيؽ االجتماعي    

 : عناصر المزيج التسكيقي االجتماعيانيالمبحث الث
 المطمب األكؿ: المنتج كالسعر    
 المطمب الثاني: التكزيع كالتركيج    
 المطمب الثالث: المزيج المكسع لمتسكيؽ االجتماعي    
 آلندريسفالمطمب الرابع: المزيج التسكيقي المقترح     

 : عالقة التسكيؽ االجتماعي بالعمـك األخرلثالثالمبحث ال
 عالقة التسكيؽ االجتماعي بعمـ االجتماع المطمب األكؿ:    
 عالقة التسكيؽ االجتماعي بعمكـ االتصاؿ المطمب الثاني:    
 عالقة التسكيؽ االجتماعي باألنثركبكلكجيا المطمب الثالث:    
 قة التسكيؽ االجتماعي بعمـ النفسعال المطمب الرابع:    

 مدارس كنظريات التسكيؽ االجتماعي :رابعالمبحث ال
 مدارس التسكيؽ االجتماعي المطمب األكؿ:    
 نظرية التسكيؽ االجتماعي المطمب الثاني:    
 نظرية في التسكيؽ االجتماعي المطمب الثالث:    
 نظرية مع التسكيؽ االجتماعي المطمب الرابع:    

 : نظاـ التخطيط لعممية التسكيؽ االجتماعيخامسالمبحث ال
 المطمب األكؿ: خطكات إدارة عممية التسكيؽ االجتماعي    
 المطمب الثاني: جكىر عممية التسكيؽ االجتماعي    
 نماذج عممية التسكيؽ االجتماعيالمطمب الثالث:     
 ستراتيجي كالتشغيميالمطمب الرابع: خطكات تنفيذ التسكيؽ االجتماعي اال    
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  مقدمة الفصؿ األكؿ:  

قوؿ بأف التطور في الفكر التسويقي وصوال لما ىو عميو اليـو لـ يأت منقطعا عف الحالة يمكننا ال
التاريخية األولى والممتدة منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة، حيث تمثمت بسيادة مفاىيـ مختمفة في مسار التسويؽ 

، حيث كاف التوجو أو المفيـو وكونيا تعود إلى بدايات القرف الماضي وبالتحديد إلى عشرينيات القرف المنصـر
اإلنتاجي سائدا في فمسفة إدارة التسويؽ، لكف مع بداية الخمسينيات مف القرف نفسو ظيرت لموجود فمسفة أخرى 
تحمؿ في طياتيا المفيـو البيعي، وما لبث في الوجود حتى انبثؽ مفيوما أو توجيا بخر سمي بالتوجو التسويقي 

، ويمثؿ التسويؽ االجتماعي أحد مداخؿ ىذا التوجو التسويقي الحديث والذي مازاؿ مستمرا إل ى غاية اليـو
وكذلؾ  باستخداـ تقنيات التسويؽ التجاريالحديث والذي يعمؿ عمى توعية الجميور مف خبلؿ حمبلتو وبرامجو 

ـ مف خبلؿ االستعانة بالمفاىيـ النظرية مف مجاالت معرفية أخرى. ومف أجؿ إعطاء فكرة واضحة عف مفيو 
التسويؽ االجتماعي المعاصر بأبعاده المفاىيمية السائدة في الوقت الحاضر ارتأينا أف نسمط الضوء أوال عمى 

إلى عناصر بعدىا والتطور التاريخي ليذا المفيـو المعاصر، كما سنتطرؽ  مفيـو التسويؽ االجتماعي كؿ مف
لى نطاؽ وفمسفة ومجاالت التسويؽ تطبيقاتو مف خبلؿ المباحث االجتماعي و  المزيج التسويقي االجتماعي وا 

 ليذا الفصؿ كما يمي: خمسةال

 

 مدخؿ لمتسويؽ االجتماعي؛ 
 عناصر المزيج التسويقي االجتماعي؛ 
 عبلقة التسويؽ االجتماعي بالعمـو األخرى؛ 
 مدارس ونظريات مدخؿ التسويؽ االجتماعي؛ 
 .نظاـ التخطيط لعممية التسويؽ االجتماعي 
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 : مدخؿ لمتسكيؽ االجتماعيكؿالمبحث األ 

تصاؿ يعتبر مصطم  التسويؽ االجتماعي ىو البديؿ األحدث واألكثر تطورا لمصطم  اإلعبلـ التنموي واإل
االجتماعي الصحي ليس مف حيث المفردات المستخدمة في شرح الفكرة، بؿ في الخطط وبليات تنفيذ البرامج 

تسويؽ االجتماعي يتبنى كثيرا مف مفاىيـ التسويؽ التجاري التي والتكامؿ بيف األجيزة والمؤسسات المتنوعة. فال
أثبتت الممارسات نجاحيا في التأثير عمى سموؾ الجميور سمبا أو إيجابا في كثير مف المجتمعات عمى 

 ماعي عمى حقيقة مفادىا أف ال أحداختبلؼ مستوياتيا االجتماعية واالقتصادية، كما تستند فكرة التسويؽ االجت
حكومية أو غيرىا يستطيع إجبار الفرد عمى تبني فكرة أو انتياج سموؾ فبلبد إذف مف التعامؿ معو عمى سمطة 

أسس تجارية، فتعتبر ما لدييا مف أفكار سمعا وتعد الفرد مستيمكا ليا وىذا يعني أف تبذؿ المنظمة المعنية جيدا 
متعمؽ أكثر في معنى ول اإلعبلف التجاري.إلغراء زبائنيا المفترضيف بشراء سمعيا تماما كما تفعؿ منظمات 

ارتأينا أف نقدـ مفيوما لمتسويؽ االجتماعي انطبلقا مف التعريؼ المغوي فاالصطبلحي  التسويؽ االجتماعي
وصوال إلى اإلجرائي منو حتى نستوعب حقيقة ىذا المصم  وكذلؾ حقيقة ىذا المجاؿ المعرفي، باإلضافة إلى 

 األساسية وأىميتو مف خبلؿ المطالب التالية: التطور التاريخي لو وأركانو

 مفيـو التسويؽ االجتماعي؛ 
 التطور التاريخي لمفيـو التسويؽ االجتماعي؛ 
 الحدود المشتركة والفارقة بيف التسويؽ االجتماعي والتسويؽ التجاري؛ 
 .دور وأىداؼ التسويؽ االجتماعي 
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 المطمب األكؿ: مفيـك التسكيؽ االجتماعي

وجوب وأىمية إعطاء تعريؼ موحد وشامؿ لمتسويؽ  2002( عاـ Andreasenأندريسف) ض  وبيفلقد أو 
االجتماعي مبينا في نفس الوقت بأف اإلرباؾ والتشويش المستمريف وقمة اإلحاطة وعدـ التوافؽ حوؿ مجاؿ 

. 1نظريا وميدانيا وتعريؼ التسويؽ االجتماعي كؿ ذلؾ مف شأنو أف يؤدي إلى زواؿ أو فناء ىذا النظاـ الفرعي
عطاء فكرة واضحة ليذا المصطم ، فقد  وعمى ىذا األساس ومف أجؿ الفيـ الجيد لمفيـو التسويؽ االجتماعي وا 
ارتأينا أف نبسط ىذا المفيـو ونعالجو مف الناحية المغوية واالصطبلحية واإلجرائية، وىذا حتى يتسنى لنا إزالة 

يف سواء كاف ذلؾ بالنسبة لمعامة أو حتى لدارسي التسويؽ  ككؿ كما المبس وتعرية الغموض السائد لدي الكثير 
 يمي:

 الفرع األكؿ: التعريؼ المغكم

يتكوف مصطم  التسويؽ االجتماعي مف كممتيف ىما؛ التسويؽ واالجتماع، وىذه األخيرة جاءت صفة تابعة 
دت الماىية نقص الماصدؽ وكمما زاد لكممة التسويؽ، وكما يقوؿ عمماء المغة والكبلـ والفمسفة عمى أنو كمما زا

الماصدؽ نقصت الماىية، وعمى ىذا األساس فإف مصطم  التسويؽ إذا جاء لوحده دوف اقتراف بكممة 
االجتماعي فإف ماىيتو ىنا تكوف أوسع ومجاؿ دراستو يكوف أشمؿ أما إذا أقترف بكممة اجتماعي ففي ىذه 

ة المضافة إليو. وعمى ىذا األساس فإف مصطم  التسويؽ الحالة فإف المفيـو يتقمص ويتحدد بمجاؿ الصف
. فالتسويؽ في المغة ىو مف الصيغ التشاركية ةاالجتماعي لديو وظيفتيف؛ الوظيفة التسويقية والوظيفة االجتماعي

والتباري والتحدث وليس فييا أي استعبلء أو إحساف مف طرؼ إلى طرؼ، أي  ؿمثؿ التشارؾ والتقاتؿ والتعاد
في حيف أف كممة ؿ متساوي في الشدة والمعنى والمضموف مف الطرفيف أو كما تسمى بأطراؼ التبادؿ، أف الفع

االجتماعي في مصطم  التسويؽ االجتماعي فيي التي تشير إلى البعد االجتماعي وبالتالي فإف كممة 
 االجتماعي ليا صمة بالمجتمع والحياة االجتماعية.

( والتي ىي بدورىا مشتقة مف المصطم  Marketingإلنجميزية)لمكممة ا كممة التسويؽ ىي ترجمةف
وىذا المصطم  بدوره مشتؽ مف المصطم  البلتيني  (Market( والذي يعني السوؽ)Mercatusالبلتيني)

(Mercari والذي يعني المتاجرة أو التتجير أو أنو يدؿ عمى المتجر أو المحؿ الذي تتـ فيو عمميات البيع )
( فإننا نجدىا تتكوف مف ثبلثة مقاطع Marketingإذا انطمقنا مف الكممة اإلنجميزية في حد ذاتيا)لذلؾ ف .2والشراء

                                                           
1
 Josephine Previte, Susan Dann: Confronting the Challenges in Social Marketing Theory and Practice, in 

ANZMAC 2005 Conference proceedings: Broadening the boundaries. Australia& New Zealand Marketing 
Academy conference (ANZMAC), The University of Western Australia, Fremantle, Western Australia, 5-7 
December, 2005.PP.191-197.P.191. 
2
 Bennett P.D : Dictionary of marketing terms, American Marketing Association, Chicago, 1988. 
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(، وعميو  ING( أما المقطع األخير فيو يخص البلحقة)Marketصوتية، المقطعاف األوالف يخص كممة السوؽ)
خاص بكممة السوؽ، أما مكونة مف جذرييف الجذر األوؿ  (Marketingفكممة التسويؽ في المغة اإلنجميزية)
وىذه األخيرة مضافة لكممة السوؽ مما  " I.N.Gأي أف دجي/ "(؛ Suffixالجذر الثاني فيو خاص بالبلحقة)

يؤدي إلى تغيير معنى أو مفيـو الكممة األولى بعد إضافة البلحقة ليا، كنتيجة لتشكؿ أو تكوف كممة جديدة أال 
وجب عمينا كذلؾ التفرقة بيف كبل المصطمحيف الموجوديف عمى  (، ومف ىذا المنطمؽMarketingوىي التسويؽ)

فاألولى تعني األعماؿ والوظائؼ التي تتـ  (Market IN( و)Marketingمستوى المغة اإلنجميزية التالييف وىما؛ )
داخؿ أو ضمف السوؽ باإلضافة إلى كؿ العمميات الحاصمة مع السوؽ، أما الثانية فيي تعني الدخوؿ في 

( بؿ ويتعداه Market INوفقط، لذلؾ فمكممة التسويؽ مفيـو واسع يشمؿ مفيـو الدخوؿ إلى/في السوؽ)السوؽ 
أما المغة الفرنسية ففي البدايات المبكرة استعممت عدة مصطمحات تدؿ  في عممياتو قبؿ، أثناء، وبعد الدخوؿ.

لتسويؽ بقوليما عمى أنو يمكف عمى التسويؽ وىذا ما ذىب إليو اثناف مف المختصيف الفرنسييف في مجاؿ ا
، غير أنو ُوجيت ليما انتقادات 1( لمداللة عمى مفيـو أو مصطم  التسويؽCommercialisationاستعماؿ كممة)

كثيرة باعتبار الكممة مرادفة لعممية التجارة أو التوزيع المادي وىذا األخير ىو عبارة عف أحد أنشطة التسويؽ 
( Marketingضافة إلى ذلؾ فقد أدخمت المغة الفرنسية المصطم  اإلنجميزي)وليس التسويؽ في حد ذاتو. باإل

وأصب  يتداوؿ في المغة الفرنسية كما ىو في أصمو وبعد ذلؾ تـ إضافة مصطم  فرنسي بخر 
أما في المساف العربي فقد تـ استعماؿ مصطم   ( لمتعبير أو الداللة عمى مفيـو التسويؽ.Mercatiqueوىو)

( وما يبلحظ ىنا ىو وجود نوع مف التطابؽ في Marketingلة والتعبير عف المصطم  اإلنجميزي)التسويؽ لمدال
اشتقاؽ الكممة أو المصطم  بيف كؿ مف المغة العربية والمغة اإلنجميزية مع مراعاة خصوصيات كؿ لغة، فكما 

غة العربية فقد تـ إضافة ( في المغة االنجميزية، أما في المMarket( لكممة السوؽ)INGتـ إضافة البلحقة)
السابقة)التاء( والداخمة)الياء( في لكممة السوؽ ليصب  المصطم  في النياية التسويؽ. وكما ىو معمـو فالتاء 
والياء في المغة العربية ىي أحرؼ مف حروؼ الزيادة وىذه األخيرة ىي عناصر لغوية تتصؿ ببنية الكممة 

وىي إما تقع أوال، أو وسطا، أو بخرا، وبذلؾ تسمى سوابؽ، أو دواخؿ، اتصاال وثيقا فتغير معناىا أو وظيفتيا 
أو لواحؽ، لذلؾ فإف إضافة التاء والياء لكممة السوؽ ينتج عنو كممة التسويؽ والتي تعني النشاط واالستمرارية 

ُسوُؽ، السوؽ في المغة العربية فيو مأخوذ مف الفعؿ الثبلثي الماضي َساَؽ، ومضارعو يَ و  في وجود السوؽ.
والذي تشتؽ منو عدة مصادر منيا: ُسوٌؽ، ِسَياَقًة، َساِئٌؽ و َسوَّاٌؽ، َمُسوٌؽ. فيقاؿ َساَقُو: بمعنى حثو مف خمفو 

وفي المعجـ الوجيز نجد: السوؽ ىو الموضع الذي يحؿ  .2عمى السير، ويقاؿ ساؽ ا الخير: بمعنى أرسمو

                                                           
1
Chevalier M, Fenwick R: La stratégie marketing, presse universitaires de France, Paris, 1975, P 04. 

2
 .1989بية ك الثقافة، الركس، ادلعجم العريب األساسي، ادلنظمة العربية للت 
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( فيقابميا في المساف العربي كممة تسويؽ وىي عمى Marketingممة)إليو المتاع والسمع لمبيع واالبتياع، وأما ك
 .1وزف تفعيؿ، أي ىناؾ نشاطات وطاقات وراء الفعؿ لتجمب لو الدواـ، و مف ثـ استمرارية السوؽ

جاءت كممة اجتماعي في القاموس عمى أنيا: تطمؽ صفة االجتماعي عمى كؿ ما يتعمؽ في حيف  
ا كؿ متكامؿ، واالجتماعي أيضا ىو كؿ ما يتعمؽ بتحسيف مستوى المعيشة مف بالجماعة اإلنسانية باعتبارى

خبلؿ خمؽ تضامف بيف أفراد المجتمع، وىو أيضا مجموع المشاكؿ التي تيتـ بالعبلقات بيف الطبقات 
. ىذا مف الناحية المغوية أما مف الناحية االصطبلحية، فيناؾ العديد مف 2االجتماعية وكذا حاجات األفراد

لباحثيف والمنظريف الذيف قاموا بإعطاء تعريفات مختمفة لمتسويؽ االجتماعي لكف عادة ما ينطمقوف مف فكرة ا
 مفادىا أف التسويؽ االجتماعي ينطوي عمى زيادة تقبؿ األفكار أو الممارسات في مجموعة مستيدفة. 

 الفرع الثاني: التعريؼ االصطالحي

يوما خاصا ـ االجتماعي لمتسويؽ وأحد أبعاده وىو بذلؾ يعد مفيعد التسويؽ االجتماعي امتدادا لممفيو 
، حيث يقـو مف خبللو القائـ بالتسويؽ بنشر فكرة أو قيمة أو نمط سموكي معيف مستيدفا بالمسئولية االجتماعية

 وما نود اإلشارة إليو ىو ذلؾ التعدد في وجيات .إحداث تأثير معيف في اإلطار المعرفي أو في سموؾ األفراد
النظر لتحديد مفيـو التسويؽ االجتماعي، فقد كانت ىناؾ العديد مف التعريفات التي قدمت لمتسويؽ االجتماعي 
وىذا باختبلؼ المدة الزمنية التي تـ فييا تقديـ التعريؼ باإلضافة إلى الزاوية التي تـ التركيز عمييا، وكذلؾ 

وقد بدأ مصطم  التسويؽ االجتماعي  لمفيـوبتعدد مدارس التسويؽ االجتماعي التي واكبت تطور ىذا ا
بالظيور منذ بداية سبعينيات القرف الماضي، وىو يعني استخداـ استراتيجيات التسويؽ وبلياتو لمعالجة القضايا 

مقد كانت االجتماعية مف خبلؿ إقناع المجتمع)الجميور( بتبني فكرة أو سموؾ. لذلؾ وكما أسمفنا ف
ومف بيف أىـ مجموعة متنوعة مف المعاني خبلؿ تاريخيما القصير،  تماعيلكممتي)مصطم ( التسويؽ االج

 التعريفات المقدمة لمتسويؽ االجتماعي نذكر ما يمي:

( التسويؽ االجتماعي عمى أنو: Kotler& Zaltmanكوتمر وزالتماف) عرؼ كؿ مف 1971ففي عاـ 
د لفكرة أو ممارسة اجتماعية في المجتمع بغية التصميـ والتنفيذ والرقابة لبرامج تـ إعدادىا بيدؼ تقبؿ األفرا

حصوؿ التأثير، وينطوي عمى اعتبارات تخطيط المنتجات، التسعير، االتصاالت، التوزيع، وبحوث التسويؽ، 

                                                           
1
 .07، ص.1999زلمد حافظ حجازم: مقدمة يف التسويق، دار الوفاء للنشر كالتوزيع، الطبعة األكىل، مصر، 

2
 Oxford Advanced learner’s dictionary of current English: Sally Wehmeier, Michael Ashby, Oxford university 

press, 2000. 
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. ويعتبر ىذا التعريؼ عمى أنو أوؿ تعريؼ تـ تقديمو لمصطم  1ومف ثـ فيو تسويؽ لمسموكيات االجتماعية
كؿ مف كوتمر وزالتماف عمى أف التسويؽ االجتماعي ما ىو إال عبارة عف  التسويؽ االجتماعي حيث أكد

االستخداـ األمثؿ لميارات التسويؽ التي تساعد عمى ترجمة مجيودات العمؿ االجتماعي إلى برامج مصممة 
فقد استخدـ  1973أما في عاـ ومعدة بطريقة تسم  بإحداث األثر المطموب لدى الجميور المستيدؼ.

ليس فقط لتغطية التطبيقات الحالية لممصطم  أو  ( كممتي أو مصطم  التسويؽ االجتماعيLazerالزار)
نما لتغطية عدد مف المجاالت األخرى، بما في ذلؾ ما يعرؼ اليـو باسـ أخبلقيات التسويؽ  لمكممتيف وا 

ىميا ىو أنو لـ يحدد وجد الكثير مف االنتقادات ولعؿ أ غير أف ىذا الطرح الذي قدمو الزار.  2والتسويؽ الكمي
بالضبط المقصود بالتسويؽ االجتماعي أو بعبارة أخرى مجاؿ ىذا الميداف المعرفي، كما عبر عف ذلؾ 

( فقد أشار إلى أف الطرح يحتمؿ فيو الخمط بيف كؿ مف التسويؽ االجتماعي Rungunأندريسف، أما رنقاف)
 .3والتسويؽ المجتمعي والمسؤولية االجتماعية لمتسويؽ

عمى أنو: تصميـ وتنفيذ ومراقبة البرامج  1988( فقد عرؼ التسويؽ االجتماعي عاـ Thomasتوماس) أما
التي تخطط لمتأثير عمى مدى تقبؿ الناس لؤلفكار االجتماعية والتي تتضمف تطبيؽ األساليب التسويقية، أي 

دارة االتصاالت في تم دارة التوزيع وا  يركز توماس في . و 4ؾ البرامجبحوث السوؽ وتخطيط المنتج والتسعير وا 
تعريفو بأف نفس المبادئ التسويقية المستخدمة في بيع السمع والخدمات لممستيمكيف المستيدفيف يمكف 
استخداميا لبيع األفكار والمفاىيـ والمواقؼ واألنماط السموكية المرغوب فييا مف أجؿ تحقيؽ جودة الحياة لدى 

 .Nوناد روبرتو) (Kotlerكوتمر) كؿ مف عرؼ 2002وبالتحديد عاـ  وفي ىذا الصدد األفراد والمجتمع ككؿ.

Roberto(ونانسي لي )Nancy Lee التسويؽ االجتماعي عمى أنو: عبارة عف استخداـ مبادئ وتقنيات التسويؽ )
لمتأثير عمى الجميور المستيدؼ مف أجؿ قبوؿ أو رفض أو تعديؿ أو التخمي عف سموؾ ما طواعية لصال  أو 

 2005( عاـ Grier& Bryatكما أورد كؿ مف غرير وبرايت ). 5األفراد، الجماعات، أو المجتمع ككؿلفائدة 
تعريفا بخر لمتسويؽ االجتماعي مرتبطا بعممية تخطيط ىذا النوع مف التسويؽ، فذكرا عمى أف التسويؽ 

                                                           
1
Dann, Stephen: Social change marketing in the age of direct benefit marketing – where to from here?  

Paper presented to the Social Change in the 21st Century Conference Centre for Social Change Research 
Queensland University of Technology 28 October 2005.p04. 
2
 Alan R. Andreasen: Ethics in social marketing, Georgetown University press, Washington D.C, 2001, p70. 

3Rangoon, V.K., & S. Karim: Teaching Note; Focusing the Concept of Social, Cambridge, Harvard Business 

School, 1991, P.03 
 

4
كماؿ   اعي يف تنمية ادلراكز االستشفائية اجلامعية؛ دراسة حالة فرانز فانوف البليدة، أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه غًن منشورة، حتت إشراؼ:ياسٌن قاسي: دكر التسويق االجتم

عن: . نقال69، ص.2013، اجلزائر، 03رزيق، كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيًن، قسم العلـو التجارية، جامعة اجلزائر 

M.J. Thomas: Social marketing, social cause marketing and the pitfalls beyond, Heineman professional 
publishing, London, 1988, PP.35-41. 
5
 Philip Kotler, N.Roberto, Nancy Lee: Social marketing; Improving the quality of life, sage publications, 

London,UK 2002,P 05. 
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رويج لتغيير السموؾ االجتماعي ىو عممية تخطيط برامج تطبؽ مفاىيـ وأساليب التسويؽ التجاري مف حيث الت
االختياري لؤلفراد، إذ يعمؿ التسويؽ االجتماعي عمى تسييؿ قبوؿ، رفض، تعديؿ، التخمي أو الحفاظ عمى 
سموكيات معينة مف جانب األفراد المشار إلييـ بالجميور المستيدؼ، ذلؾ الجميور الذي يؤثر عمى صانعي 

 .1السياسات والذيف يتناولوف قضايا اجتماعية عديدة

عمى أنو:  2009( فقد عرفا التسويؽ االجتماعي عاـ Kolodinsky& Reynoldsما كمودنسكي ورينولدز)أ
حممة تغيير اجتماعي تنظميا مجموعة مف األفراد والتي يطمؽ عمييا اسـ القائـ عمى حمبلت التسويؽ 

وكيات، عادات أو االجتماعي بيدؼ إقناع اآلخريف وىـ الجميور المستيدؼ بقبوؿ، تغيير أو التخمي عف سم
أنو عبارة عف نشاط تسويقي لؤلفكار والقيـ اإلنسانية اإليجابية بيدؼ  كما تـ تعريفو عمى أنو: .2أفكار معينة

تحسيف الظروؼ المعيشية لؤلفراد مف خبلؿ الترويج ألساليب إيجابية في الحياة ولسموكيات ميمة إلنقاذ البشر 
نقاذ المجتمع التعريؼ التوافقي لمتسويؽ االجتماعي والذي تمت المصادقة عميو مف  أما التعريؼ الجامع أو .3وا 

( والجمعية International Social Marketing Associationقبؿ كؿ مف؛ الجمعية الدولية لمتسويؽ االجتماعي)
والجمعية األسترالية  (European Social marketing Association)األوروبية لمتسويؽ االجتماعي

فيو  2013(، فقد كاف في شير أكتوبر مف عاـ Australian Association Of Social Marketingلمتسويؽ)
يسعى التسويؽ االجتماعي إلى تطوير ودمج مفاىيـ التسويؽ مع المداخؿ يعرؼ التسويؽ االجتماعي عمى أنو: 

جؿ تحقيؽ جودة الحياة، األخرى لمتأثير عمى السموكيات التي تعود بالنفع عمى األفراد وعمى المجتمعات مف أ
ويستند التسويؽ االجتماعي في ممارستو عمى المبادئ األخبلقية مف خبلؿ دمج البحوث وأفضؿ الممارسات 
والنظريات مع األخذ بعيف االعتبار رؤى الجميور والشراكات مف أجؿ إعداد برامج لمتغيير االجتماعي التي 

 .4دامةتتسـ بالكفاءة والفعالية وتحقؽ اإلنصاؼ واالست

بدأت كؿ مف الجمعية الدولية لمتسويؽ االجتماعي والجمعية األوروبية  2012ففي شير فيفري مف عاـ 
لمتسويؽ االجتماعي عممية تكرارية وشاممة لوضع تعريؼ إجماع التسويؽ االجتماعي، وليذا الغرض تـ تشكيؿ 

وافقت  2013في شير أفريؿ مف عاـ فريؽ عمؿ ليؤدي ىذا العمؿ نيابة عف الجمعيتيف المذكورتيف سالفا؛ و 
الجمعية األسترالية لمتسويؽ االجتماعي عمى المشاركة والمساىمة في ىذه العممية. كما تضمنت العممية مشاركة 

                                                           
1
 Grier, S., Bryat, C: Social marketing in public health, Public health Journal, Vol 26(3), 2005, pp 319-339, at p 

322. 
2
 Kolodinsky, J., Reynolds, T. : Segmentation of overweight Americans and opportunities for social marketing, 

International journal of Behavioral Nutrition Physical Activity vol 6, 2009, PP. 1-11, At P 02 
3
لملتقى الدكيل اخلامس حوؿ: التنمية ادلستدامة؛ لعصماين سفياف، عصماين سلتار: مقاربة التسويق االجتماعي لتعزيز الصحة كتنمية الوعي الصحي، كرقة حبثية مقدمة  

( ، 2014فيفرم  3-2، مدينة سطيف اجلزائر، )1، جامعة ستاسبورغ، جامعة األلزاس العليا، مبدارس الدكتوراه  جامعة سطيف1ليم، جامعة سطيفالصحة، التضامن، األقا
 .5ص 

4
 J. French et All: Consensus Definition of Social Marketing, The ISMA, ESMA and AASM, 5

th
 October 2013. 

P.01. 
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مجموعة مف األعضاء عمى شبكة االنترنيت لممساىمة في وضع مجموعة مف المبادئ المتفؽ عمييا حوؿ 
عف  فقي، كما شممت العممية تصويت األعضاء عمى ىذه المبادئالتسويؽ االجتماعي لدعـ التعريؼ التوا

طريؽ االنترنت في موقع خصص سمفا ليذه العممية، كما أعطيت الفرصة لجميع أعضاء الجمعيات الثبلث 
لمتسويؽ االجتماعي الفرصة لرؤية التعريؼ المقترح والتعميقات المشاركة، باإلضافة إلى تقديـ االقتراحات مف 

التعريؼ. لذلؾ فقد خضع التعريؼ لمعديد مف الفحص والمحص والصقؿ مف خبلؿ تكرارية  أجؿ تحسيف
عمميتي الصياغة والتعميؽ مف جانب فريؽ العمؿ وكذلؾ مف جانب مساىمات مجالس الجمعيات الثبلث 

 لمتسويؽ االجتماعي، وقد روعي في وضع ىذا التعريؼ التوافقي خمسة اعتبارات في الحسباف كما يمي:

كاف مف المسمـ بو أف التعريؼ سيكوف بيانا لمتوافؽ؛ لذلؾ فإف التعريؼ ال يسعى لمحد مف النقاش أو  ال/أك 
التقميص منو حوؿ طبيعة التسويؽ االجتماعي، أي أف الغرض مف تعريفات اإلجماع ىو تمكيف الجمعيات 

اليادؼ إلى التقاط ونشر الداعمة لمتسويؽ االجتماعي مف تطوير الفكر التسويقي االجتماعي المشترؾ، و 
 ؛الممارسات الجيدة

 ينبغي أف يركز التعريؼ عمى كؿ مف غرض وطبيعة ممارسة التسويؽ االجتماعي؛ ثانيا/

 أف يكوف التعريؼ قصيرا وموجزا قدر اإلمكاف؛ ثالثا/

إلى لغات  أف يكوف التعريؼ واضحا ال يعتريو الغموض قدر اإلمكاف، كما ينبغي أف يكوف قاببل لمترجمة رابعا/
 أخرى غير اإلنجميزية )المغة األصمية لمتعريؼ( ودوف أف يفقد معناه الموضوعي؛

أف يخضع التعريؼ لمتحسينات المستمرة التي تعكس الطبيعة الديناميكية والتطورية لمتسويؽ االجتماعي  خامسا/
 .1سواء كاف في الجانب النظري أو في مجاؿ الممارسة الميدانية

 لتعريؼ اإلجرائيالفرع الثالث: ا

التسويؽ االجتماعي ىو استخداـ تكنولوجيات التسويؽ ومبادئو والتي تتضمف عمميات التخطيط والتنفيذ 
فإف والرقابة لمتأثير عمى سموؾ الجميور مف أجؿ تحسيف الصحة وزيادة منفعة المجتمع، وفي دراستنا ىذه 

ير الصحية وتعزيز الصحة العامة أي أنو يعمؿ التسويؽ االجتماعي يعمؿ عمى تعديؿ وتغيير السموكيات الغ
عمى توعية المجتمع بخطورة السموؾ الغير الصحي ويعمؿ عمى الوقاية منو عف طريؽ نشر الوعي الصحي 

كما يمكننا القوؿ أف التسويؽ بغية الوصوؿ إلى ترقية الصحة العامة وغرس السموكيات الصحية السميمة. 

                                                           
 يف قائمة ادلالحق 02دلعلومات حوؿ ىذه ادلبادئ يرجى مراجعة ادللحق رقم دلزيد من ا
1
Ibid. P.1, 2. 
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راتجي لمتعامؿ مع المشاكؿ االجتماعية، وأف المقـو األساسي لمتسويؽ االجتماعي ىو عبارة عف نظاـ است
االجتماعي ىو تسويؽ األفكار االجتماعية التي تعبر عف مشكبلت اجتماعية يعاني منيا المجتمع، ومحاولة 

 تقديـ الحموؿ المناسبة التي تخدـ مصمحة الفرد والمجتمع معا، وعميو فإف التسويؽ االجتماعي ىو:

بحيث ييدؼ إلى خمؽ قناعات محددة لدى األفراد أو الجميور بشكؿ يتماشى مع ما تريد  :مال تسكيقياع /أكال
المنظمة القائمة عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي توصيمو عف طريؽ االتصاؿ الذي يعد وقود التسويؽ 

 االجتماعي ومحركو الفعاؿ في الوصوؿ إلى الجميور المستيدؼ ؛

ألنو يجب أف يتضمف الفكر االستراتيجي في صياغة اإلستراتيجيات التسويقية لمتعامؿ مع  :ياثانيا/ عمال استراتيج
 المشاكؿ االجتماعية وبالتالي تنفيذىا وفقا لمتطمبات العمؿ االجتماعي التسويقي وكذلؾ وفقا لمظروؼ السائدة؛

ض إحداث قناعات سموكية جديدة ييدؼ إلى إحداث تغيير في اتجاىات ومواقؼ األفراد بغر  :ثالثا/ عمال سمككيا
 بما يتماشى مع االتجاىات العامة السائدة في المجتمع.

التعريؼ التوافقي لجمعيات التسويؽ  انطبلقا مف كؿ ما سبؽ يمكننا القوؿ كذلؾ وباالستناد عمى
ويقي، وىي؛ المقـو التس االجتماعي الثبلث بأف التسويؽ االجتماعي يعتمد عمى المقومات األساسية الثبلث

 المقـو االجتماعي والمقـو االتصالي، والتي سيتـ توضيحيا في الفصؿ الثاني.

 المطمب الثاني: التطكر التاريخي لمتسكيؽ االجتماعي

لقد حقؽ التسويؽ االجتماعي في القرف الواحد والعشروف قفزة نوعية ووصؿ إلى تحقيؽ توعية عريضة 
ومف أجؿ الفيـ المعمؽ كيؼ أصب  ىذا المدخؿ  لذلؾ ماعي.وأصب  مدخبل مبدعا وخبلقا في التأثير االجت

كأداة فعالة في مخاطبة الجماىير الواسعة ومف أجؿ فيـ ىذه الظاىرة فإنو مف الميـ أف نبمور خمفية تاريخية 
حيث وفي ىذا الصدد  حوؿ التطور التدريجي لمتسويؽ االجتماعي عمى مدى أربعة عقود ونيؼ مف الزمف. 

ىذه الظاىرة أو ىذا المدخؿ كانت لو بدايات مف طفولة ومراىقة ويمكف التأكيد عمى أنو يدخؿ  يمكف القوؿ أف
حاليا مرحمة النضج األولى مثمو مثؿ الكائف الحي، مع مبلحظة أف مرحمة النضج األولى ال تزاؿ تمثؿ اإلطار 

وعمى  .1جتماعي في المستقبؿوالوقت الذي مف خبلليما يمكف التأكيد عمى ىوية المسار الوظيفي لمتسويؽ اال
 توضي  التطور التدريجي الذي مر بو التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ المراحؿ التالية: ناىذا األساس يمكن

 

                                                           
1
Alan R. Andreasen: The life trajectory of social marketing; some implications, Marketing theory Journal, 

September 2003 vol.3 no.3 p.293. 
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 1951الفرع األكؿ: البدايات المبكرة قبؿ 

أف في ىذه المرحمة كاف التسويؽ االجتماعي موجود قبؿ أف يتـ إيجاد تصورا ( Shoreibah)يرى شوريباح
المفيـو أو المصطم  شأنو في ذلؾ شأف مصطم  التسويؽ في حد ذاتو، فكما أوض  روبرت  ليذا

( في تحميمو حوؿ تطور الفكر التسويقي بأف التسويؽ في بدايات القرف الثامف عشر Robert Bartelsبارتمز)
يع المنتج وقبؿ أف يتـ وضع مصطم  موحد لو كاف تدريسو وممارستو تحت مسميات مختمفة وعديدة مثؿ توز 

يرى أف التسويؽ االجتماعي كاف موجود لوقت بعيد  لذلؾ وفي ىذا السياؽ فإف شوريباح .1واالقتصاد المعمؽ
 التسويؽ االجتماعي وكذلؾ قبؿ وضع التصور أو اإلطار المفاىيمي لو، كما ساعدت قبؿ اكتشاؼ مصطم 

  عمى بذور التسويؽ االجتماعي.في التعرؼ  (Alan Andreasenالتي قدميا أالف أندريسف) التعريفات

 الفرع الثاني: مرحمة البداية أك الميالد

ىناؾ العديد مف منظري ومؤرخي التسويؽ مف يرى أف التسويؽ االجتماعي بدأ بالظيور والتطور خبلؿ 
( Wiebeالمقاؿ الذي نشره عالـ االجتماع فيبي)أف حيث يعتبروف  ،ىذه المرحمة بالتوازي مع التسويؽ التجاري

 Merchandising Commodities and)والموسـو تحت عنواف؛ تتجير السمع والمواطنة في التمفاز 1951عاـ

Citizenship on Television)  والذي استيمو فيبي بالتساؤؿ الرئيسي عما إذا كاف باإلمكاف استعماؿ تقنيات
مسؤاؿ التالي: لماذا ال تستطيع مف أجؿ تسويؽ القضايا االجتماعية وذلؾ مف خبلؿ طرحو ل التسويؽ التجاري

 Why Can’t you sell brotherhood and rational)بيع األخوة والتفكير العقبلني الرشيد كما يباع الصابوف؟

thinking like you sell soap?)2 بمثابة نقطة البداية لميبلد مرحمة ومفيـو جديديف في التسويؽ(The period of 

discovery).  في مقالو أنو كمما زادت حمبلت التغير االجتماعي محاكاة ومماثمة لحمبلت كما أكد فيبي
ذا كاف فيبي لـ يستخدـ مفيـو  التسويؽ التجاري مف حيث األدوات والمبادئ كمما زادت احتماالت نجاحيا، وا 
التسويؽ االجتماعي كمصطم  جديد إال أنو أدمج بشكؿ واض  كؿ مف مفيـو المنتج، السعر، الترويج، 

لتوزيع في حمبلت التغيير االجتماعي بؿ ذىب إلى أبعد مف مفيـو تغيير االتجاىات مف خبلؿ التركيز عمى وا
)التسويؽ االجتماعي( لـ يحصؿ عمى أرضية صمبة  مفيـو التأثير عمى السموؾ. ومع ذلؾ فإف ىذا المفيـو

وبداية السبعينيات، وبالتحديد  طواؿ ذلؾ الوقت، واستمر الحاؿ عما عميو حتى غاية منتصؼ ونياية الستينيات
عندما أدت الحرب الفيتنامية واالضطرابات االجتماعية بالعديد مف قطاعات المجتمع األمريكي إلى إعادة 

 خاصة السياسي منو. االيجابي التفكير في التزاماتيا االجتماعية، حيث كانت ىناؾ موجة كبيرة تنشد التغيير
                                                           

1
 Bartels Robert: the development of marketing thought, Homewood, IL : Richard D. Irwin, Illinois, USA,1962, 

p.32.  
2
 G. D. Wiebe: Merchandising Commodities and Citizenship on Television, Public Opinion Quarterly, Vol. 15 

(Winter, 1951-52), pp. 679-691, at p. 679 
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( تحت The best Seller( في كتابو األكثر مبيعا)McGinnis)سماؾ قيني مف طرؼ وىذا ما تـ طرحو 
وكاف موضوعو تقريبا يدور حوؿ؛ تستطيع  (The selling of the president)1968عنواف؛ بيع الرئيس لسنة 

( كممتو أثناء Richard Nixonفعندما أعطى ريتشارد نيكسوف) .بيع مرش  لمرئاسة كما تستطيع بيع الصابوف
خابية لمرئاسيات األمريكية بقولو: "... نحف ذاىبوف لبناء كؿ ىذه الحممة مف خبلؿ التمفزيوف ...، الحممة االنت

. لذلؾ فقد انخرط العديد مف أصحاب 1فقولوا لي يا أييا المناضموف فقط ماذا تريدوف أف أفعؿ، وسوؼ أفعمو"
لحسنة والشعور الجيد مف أجؿ جعؿ اإلعبلنات والعبلقات العامة والمؤلفيف والمصوريف مف أجؿ خمؽ الصورة ا

 عبلمة المفضمة ألمريكا ولؤلمريكييف أنفسيـ. ال( Richard Nixonىذا الرجؿ)

( يفترض أف أصوؿ ميداف التسويؽ االجتماعي تعود إلى حمبلت Harvey Philipغير أف ىارفي فميب)
كاف  الحديث والذي يـو التسويقي، كما أف التوسع في المف1964تعزيز تنظيـ األسرة في اليند وبالتحديد سنة 

مصاحبا مع التغير في السياسة الصحية العامة مف معالجة األمراض باتجاه الوقاية منيا )البعد الوقائي لمصحة 
العامة( السبب الرئيسي الذي ميد الطريؽ لظيور المفيـو االجتماعي لمتسويؽ مف خبلؿ تطبيؽ واستعماؿ 

امج وحمبلت التثقيؼ الصحي في الدوؿ المتقدمة والنامية منيا عمى وجو تكنولوجيات التسويؽ التجاري في بر 
والتي شممت في  الخصوص حيث أعقب ذلؾ عدد كبير مف جيود التسويؽ االجتماعي عمى مدى العقد المقبؿ،

تسويؽ المنتجات والخدمات الخاصة باألسرة بشكؿ واسع في العديد مف الدوؿ والتي القت نجاحا المقاـ األوؿ 
وعمى ىذا األساس يمكننا القوؿ أف بداية التأسيس لمفيـو التسويؽ االجتماعي قد ظير نتيجة لدمج عدد . 2فتاال

مف مبادئ التسويؽ التجاري مع برامج الصحة العامة مف خبلؿ السعي نحو تعزيز السموكيات الصحية 
حيث كانت أدوات التسويؽ  لذلؾ فميس مف الغريب أف تستخدـ ىذه المرحمة منتجات بسيطة جدالممواطنيف، 

التقميدية الرئيسية المستعممة ممثمة في كؿ مف التوزيع والترويج بشكؿ كبير، وفي مثؿ تمؾ الظروؼ كانت ىناؾ 
مجموعة مف التحديات التي واجيت المسوقيف بؿ وحتى الباحثيف ومنظري التسويؽ مما أدى باألكاديمييف 

  .لبلنخراط في تمؾ الحركة

عمى أف ( Philip Kotler)( وفميب كوتمرSidney Levyشار كؿ مف سيدني ليفي)أ 1969ففي سنة 
المسوقيف كانت ليـ نظرة ضيقة في ىذا الحقؿ لمجاؿ عمميـ بؿ وأكدا عمى أف: التسويؽ ىو ذلؾ النشاط 
المجتمعي المنتشر في المجتمع والذي يتجاوز إلى حد كبير مفيـو البيع لكؿ مف معجوف األسناف، الصابوف، 
والفوالذ ]...[، كما أف عمؿ المجتمع متزايد الكمية يتـ تأديتو مف طرؼ المنظمات غير اليادفة لمرب  عوضا 

                                                           
1
 Philip Kotler, Gerald Zaltman: Social marketing; An approach to planned social change, journal of 

marketing, Vol 35 (July, 1971). Pp. 3-12. P3. 
2
 Manoff, Richard K: Social Marketing; new imperative for public health, Praeger Publishers, New York, 

1985.p62. 
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عف الشركات التجارية ]...[، والسؤاؿ المطروح ىو ما إذا كانت مبادئ التسويؽ التقميدية قابمة لمتحوؿ لتسويؽ 
لتسويؽ عمى شكؿ نشاطات سواء أدركتو أو لـ المنظمات غير اليادفة لمرب ؟. ]...[، إف كؿ منظمة تمارس ا

وسيدني ليفي  . فانطبلقا مف التعريؼ والتساؤؿ المطروحيف مف قبؿ كؿ مف فميب كوتمر1تدركو عمى ذلؾ النحو
( تحت عنواف قصر النظر Theodore Levittيمكننا القوؿ أنو كما كاف لممقاؿ الذي نشره المفكر تيودور لفيت)

في رسـ المسار الصحي  لمتسويؽ مف خبلؿ تصحي  األخطاء التي وقع فييا  (Marketing Myopiaالتسويقي)
المسوقوف انطبلقا مف تركيزىـ عمى الرب  بغض النظر عف احتياجات ورغبات المستيمؾ مما أدى إلى بروز 

 رالمفيـو الحديث لمتسويؽ فكذلؾ ونتيجة لؤلخطاء الحاصمة في الميداف االجتماعي فإف كؿ مف فميب كوتم
 Broadening the Concept ofوسيدني ليفي ومف خبلؿ مقاليما الموسـو تحت عنواف توسيع مفيـو التسويؽ)

Marketingأشارا إلى قصر نظر تسويقي بخر، بؿ وأكدا عمى إعادة إعطاء مفيـو جديد وواسع  لمتسويؽ  ( قد
 بالتوجو االجتماعي لمتسويؽ. ذو بعد اجتماعي مما أدى إلى بروز اتجاه أو مدخؿ جديد والذي تـ تسميتو

 االختصاص أصحاب بيف لسجاؿ مصاحبا كاف بؿ الكراـ مرور يمر لـ الجديد الطرح ىذا أف غير
رد عمييما بمقاؿ معاكس تحت عنواف توسيع مفيـو التسويؽ بشكؿ الذي  (David Luck)لوؾ دافيد وخصوصا

(، حيث أشار لوؾ إلى أف توسعة مفيـو التسويؽ Broadening the concept of Marketing-Too farأبعد)
سوؼ يؤدي بيذا المجاؿ إلى االنحراؼ بعيدا عما وجد مف أجمو وبعيدا عف المكاف الذي ينتمي إليو، وبشكؿ 

. كما أكد لوؾ عمى أف توسيع 2ؾ عمى أف التسويؽ معني فقط باألسواؽ وىذا يعني البيع والشراءواض  يؤكد لو 
مجاؿ التسويؽ سيؤدي إلى صرؼ االنتباه عف القضايا الحاسمة، وكذلؾ التعدي عمى تخصصات أخرى، 

بادؿ وأضاؼ قائبل: إف استبداؿ منتج ممموس بفكرة أو حزمة مف القيـ، مف شأنو أف ييدد مفيـو الت
وسيدني عمى لوؾ بأف مجاؿ التسويؽ يشمؿ المعامبلت بشكؿ واسع  وقد كاف رد كؿ مف كوتمر .3االقتصادي

وعمى  أف التسويؽ حقيقة يمر بأزمة ىوية. وليس فقط معامبلت السوؽ، وفي ظؿ ىذا الجداؿ القائـ أكد لوؾ
ـ التسويقي وأصب  يشتمؿ عمى الرغـ مف كؿ تمؾ المخاوؼ التي طرحيا لوؾ فقد تـ إعادة تعريؼ المفيو 

تسويؽ األفكار والمضاميف األخبلقية المترتبة عمى ذلؾ، حيث أف التوسع الذي طرأ عمى مفيـو التسويؽ وما 
رافؽ ذلؾ مف تحوؿ في سياسات الصحة العامة تجاه الوقاية مف األمراض واألوبئة فس  المجاؿ ليمكف التسويؽ 

 خؿ بذلؾ التسويؽ االجتماعي مرحمة الميبلد.االجتماعي مف التبمور والتطور، وليد

                                                           
1
 Philip Kotler, Sidney J. Levy: Broadening the concept of marketing, journal of marketing, Vol.33 (January 

1969), pp10-15 p10, 11. 
2
 David J.Luck: Marketing notes and communications; broadening the concept of marketing- too far, journal 

of marketing, vol.33 (July 1969), pp. 53-55, p.54. 
3
David. J. Luck: Social marketing; confusion compounded, journal of marketing, Vol.38 (October, 1974), 

p.71. 
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 الفرع الثالث: مرحمة التنظير)كضع اإلطار المفاىيمي( 

وبينما تواصمت تمؾ المناقشات فإف التسويؽ االجتماعي كحقؿ معرفي جديد واصؿ في التطور، وكما كاف 
ديـ مفاىيـ ومصطمحات الشأف في مرحمة التنظير مف مراحؿ التطور التاريخي لمفيـو التسويؽ مف خبلؿ تق

عطاء تعريفات ليا، كذلؾ نفس الشيء بالنسبة لمتسويؽ االجتماعي فإف ىذه المرحمة تضمنت  تسويقية جديدة وا 
تقديـ تعريفات جديدة ولـ يعد األكاديميوف يتساءلوف عما إذا كاف ينبغي تطبيؽ التسويؽ في المجاالت 

نما كانت اىتماماتيـ تنصب  في كيفية القياـ بذلؾ حيث قدموا الكثير مف االقتراحات االجتماعية أـ ال؟، وا 
الكفيمة بتطوير نظرية التسويؽ االجتماعي وممارستو مثؿ اإلعبلف االجتماعي، التوجو بالجميور وبحوث 

 كاف االجتماعي التسويؽ وبرامج حمبلت فإف المساىمات تمؾ كؿ مف وبالرغـ الجميورو التسويؽ بالعبلقات.
 القياـ ضرورة عمى التأكيد إلى (Bloom& Novelliونوفيمي) بمـو بكؿ مف أدى ما وىذا تقصيرال مف نوع يشوبيا

بالمزيد مف البحوث لدراسة تجزئة الجميور، واختيار قنوات االتصاؿ وتصميـ البرامج بدقة، وتنفيذ استراتيجيات 
 .1محكمة لتحقيؽ موقع متميز لممنتجات االجتماعية في السوؽ عمى المدى البعيد

 الفرع الرابع: مرحمة النضج األكلى

تعتبر ىذه المرحمة بمثابة مرحمة النضج في الفكر التسويقي االجتماعي حيث أسيمت العديد مف الكتابات 
والبحوث لمممارسيف واألكاديمييف في إعطاء دفعة قوية لمتسويؽ االجتماعي الشيء الذي أدى إلى تنامي 

المنظمات والييئات الصحية والتعميمية، والجمعيات الخيرية وحتى االىتماـ بالتسويؽ االجتماعي مف قبؿ 
الحكومات، كما تـ إنشاء العديد مف وحدات ومراكز لمتسويؽ االجتماعي في عدد كبير مف المؤسسات والمعاىد 
الصحية والتعميمية والثقافية في العديد مف دوؿ العالـ، بؿ توسع األمر إلى حد اعتماد التسويؽ االجتماعي 
كمقياس يدرس عمى مستوى الدراسات العميا في عدد مف كبريات الجامعات والمعاىد البريطانية واألمريكية 
واألسترالية مثؿ كمية الصحة العامة بجامعة جنوب فموريدا، والمركز الوطني لمتسويؽ االجتماعي بجامعة 

ية المتخصصة في التسويؽ مانشستر في المممكة المتحدة، وكذلؾ بروز العديد مف الجمعيات األكاديم
االجتماعي ولعؿ أىميا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر جمعيات التسويؽ االجتماعي سالفة الذكر والتي كممت 

وكمؤشر لنمو ىذا الحقؿ المعرفي، يمكننا . 2013عي عاـ جيدىا في إعطاء تعريؼ توافقي لمتسويؽ االجتما
مف خبلؿ  2008داية النشأة الحقيقية األولى إلى غاية توضي  التطور الذي شيده التسويؽ االجتماعي مف ب

األدبيات التسويقية التي تناولت موضوع التسويؽ االجتماعي، وىذا انطبلقا مف استعراض العدد السنوي 
 The annual number of academic journal articles) 1971لممقاالت في الدوريات األكاديمية منذ بداية عاـ

                                                           
1
Bloom, P & Novelli, W : problems and challenges in social marketing, Journal of Marketing, Vol 45, Summer 

1981, pp. 80-83 
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on social marketing since 1971 أي منذ بداية المقاؿ الذي نشره كؿ مف فميب كوتمر وزالتماف، كما يبرزه )
 ( الموالي:02الشكؿ رقـ )

 (2008-1971(: تطكر التسكيؽ االجتماعي مف خالؿ المنشكرات السنكية لمدكريات )01الشكؿ رقـ )

 

 

 

سويؽ االجتماعي منذ نشأتو منذ عاـ ويمكننا التركيز عمى أىـ األعماؿ والمنشورات التي عرفيا الت
 :1في النقاط التالية 2008، إلى غاية 1971

 أكال: مرحمة السبعينيات

( مقاال في مجمة Gerald Zaltmanوجيرالد زالتماف) نشر كؿ مف فميب كوتمر 1971في سنة  (1
 :Social marketing)( بعنواف: التسويؽ االجتماعي منيج لمتغيير المخططJournal of Marketingالتسويؽ)

An Approach to Planned Social Changeوتـ فيو تقديـ مصطم  التسويؽ االجتماعي ألوؿ مرة؛ ) 
كما شيدت ىذه المرحمة كذلؾ انضماـ العديد مف الباحثيف والممارسيف االجتماعييف المتميزيف لمتأكيد عمى  (2

يد لمعالجة القضايا االجتماعية ومف أىمية التسويؽ االجتماعي كمجاؿ معرفي متزايد األىمية وكمدخؿ جد
 أمثاؿ ىؤالء نذكر: 

 (؛Alan Andreason, University of Georgetownأالف أندريسف مف جامعة جورج تاوف) .أ 
                                                           

1
Philip Kotler, Nancy. R. Lee: Up and Out of poverty; The Social Marketing Solution, Wharton School 

Publishing, Pennsylvania, USA, 2009, P.60,61 

Source: Brian Cugelman : Online social marketing ; website factors in behavioral change a thesis 

submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy, the 

university of Wolverhampton, London, UK, 2010, P.25. 
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 ,James Mintz, Federal Departments of Health)جيمس مينتز مف القسـ الفيدرالي لمصحة بكندا .ب 

Canada؛) 
 Bill Novelli& William Smith, Academy of)التربية  ة تطويربيؿ نوفيمي وولياـ سميث مف أكاديمي .ج 

Educational Development.) 
 ثانيا: مرحمة الثمانينيات 

 Centers for)، البنؾ الدولي، منظمة الصحة العالمية، ومركز مراقبة األمراض1980مع بداية عاـ  (1

Disease Controlاؿ مصطم  التسويؽ االجتماعي، كما أبدوا ( بالواليات المتحدة األمريكية بدأوا في استعم
 اىتماما أكبر ليذا المدخؿ الجديد في التسويؽ؛

) 1981في عاـ  (2 باستعراض ومراجعة ( William Novelli( وولياـ نوفيمي)Paul Bloomقاـ كؿ مف بوؿ بمـو
 Journal of)العشر سنوات األولى لمتسويؽ االجتماعي في مقاؿ نشر ليما  في مجمة التسويؽ

Marketing حيث سمطا الضوء عمى غياب الصرامة في تطبيؽ مبادئ وتقنيات التسويؽ االجتماعي في )
المجاالت الحيوية التي يستيدفيا التسويؽ االجتماعي، وأكدا عمى ضرورة الحاجة إلى المزيد مف البحوث 

ؾ حسف اختيار المعمقة المتعمقة بالجميور المستيدؼ والتركيز عمى تجزئة الجميور المستيدؼ، وكذل
 قنوات التوزيع.

( بنشر مقاؿ ليما R. Craig Lefebvre& June Floraقاـ كؿ مف كرايؽ ليفيبر وجوف فمورا) 1988في عاـ  (3
 Social Marketing and Public)والموسـو تحت عنواف: التسويؽ االجتماعي ومداخبلت الصحة العامة

Health Interventions(بمجمة تعميـ الصحة )Health Education Quarterly وقد أوضحا فيو  كيؼ أف )
 تطبيقات التسويؽ االجتماعي أصبحت بشكؿ موسع خاصة في مجاؿ الصحة العامة؛

دوارد وروبارتو بنشر كتاب تحت عنواف؛ التسويؽ  قاـ كؿ مف فميب كوتمر 1989في عاـ  (4 وا 
 Social marketing; Strategies for Changing Public)االجتماعي؛إستراتيجيات لتغيير السموؾ العاـ

Behavior وقد تـ التطرؽ فيو لكيفية تطبيؽ مبادئ وتقنيات التسويؽ االجتماعي مف أجؿ التأثير عمى )
حداث التغيير االجتماعي المطموب؛  السموؾ وا 

 ثالثا: مرحمة التسعينيات

عي يدرس كمقياس تـ وضع عدة برامج أكاديمية، كما أصب  التسويؽ االجتما 1990مع بداية حموؿ عاـ  (1
( بجامعة ستراث Center for Social marketingفي الجامعات وقد كاف ذلؾ  بمركز التسويؽ االجتماعي)

( وكذلؾ عمى مستوى قسـ صحة The University of Strathclyde in Glasgowكبليد بقبلسكو االسكتمندية)
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 The Department of Community and Family health at the)المجتمع واألسرة بجامعة جنوب فموريدا

University of South Florida ؛) 

( بنشر J. C. Norcross( ونوركروس)Prochaska, C. DiClementeقاـ كؿ مف بروشاسكا) 1992في سنة  (2
مقالة في مجمة عمـ النفس األمريكي استظيرا فييا اإلطار التنظيمي لتحقيؽ تغيير السموؾ، وقد قدما مف 

 لذلؾ وىو يعتبر مف بيف أىـ وأكثر النماذج فائدة والموضوعة لحد اآلف؛ خبلليا نموذج
( مف Social Marketing Quarterlyكانت البداية لصدور المجمة الدورية الفصمية ) 1994في عاـ  (3

 The Department of Publicبجامعة جنوب فموريدا)  ( وقسـ الصحة العامةBest Start, Incطرؼ)

Health, University of South Florida؛) 
كاف مع صدور كتاب تحت عنواف: تسويؽ التغيير االجتماعي؛ تغيير السموؾ لتعزيز  1995في عاـ  (4

 Marketing Social Change ; Changing Behavior to Promoteالصحة، التنمية االجتماعية، والبيئة)

Health, Social Development, and the Environment مف طرؼ أالف )(أندريسفAlan Andreasen )
وقد قدـ فيو الكثير مف اإلسيامات سواء كاف عمى المستوى النظري أو عمى المستوى الممارساتي لمتسويؽ 

 (؛Theory and Practice of Social Marketingاالجتماعي)
 كاف التسويؽ االجتماعي مع:  1999مع بداية النياية لمرحمة التسعينيات وبالتحديد عاـ  (5
( بالعاصمة األمريكية The Social Marketing Instituteسيس معيد التسويؽ االجتماعي)تـ تأ .أ 

 وكاف أالف أندريسف مف جامعة جورج واشنطف كمدير تنفيذي مؤقت لو؛ (Washington, D.Cواشنطف)
 William( وولياـ سميث)Doug McKenzie-Mohrتـ كذلؾ صدور كتاب مف طرؼ كؿ مف دوؽ ماكينزي) .ب 

Smithوال )(موسـو تحت عنواف؛ تعزيز السموؾ المستداـFostering Sustainable Behavior أشارا فيو إلى )
 الدور الحيوي لمتسويؽ االجتماعي في تعزيز السموؾ المستداـ؛  

 

 رابعا: مرحمة األلفية الثانية

ب جديد حوؿ أيف تـ فيو إصدار كتا 2003بداية األلفية الثانية لمتسويؽ االجتماعي كانت مع حموؿ عاـ  (1
 Nadine( وناديف ىادلي)Rob Donovanالتسويؽ االجتماعي في أستراليا مف طرؼ كؿ مف روب دنوفاف)

Hadley(وكاف تحت عنواف: التسويؽ االجتماعي؛ مبادئ وممارسة )Social Marketing; Principles and 

Practice؛) 
 مجاؿ التسويؽ االجتماعي كما يمي: فقد شيد كذلؾ حدثيف بارزيف وىاميف في 2005أما فيما يخص عاـ  (2



 

18 
 

 ................ التأصيل النظري لدراسة التسويق االجتماعي.....الفصل األول:.............................  

( يترأسو The National Social Marketing Centreتـ تأسيس المركز الوطني لمتسويؽ االجتماعي بمندف) .أ 
( ويعتبر ىذا المركز مف Clive Blair-Stevens( وكبليؼ بمير ستيفنز)Jeff Frenchكؿ مف جيؼ فرانش)

ا لئلسيامات المتميزة التي يقدميا لمتسويؽ االجتماعي بيف اإلضافات الميمة لمتسويؽ االجتماعي نظر 
 سواء عمى مستوى التنظير أو حتى عمى مستوى الممارسة؛

 The 10th annual conferenceتـ عقد المؤتمر السنوي العاشر لبلبتكارات في مجاؿ التسويؽ االجتماعي) .ب 

for innovations in social marketing)؛ 
ريسف بإصدار كتاب جديد بعنواف؛ التسويؽ االجتماعي في القرف الواحد قاـ أالف أند 2006في عاـ  (3

 ( وض  فيو الدور المتنامي لمتسويؽ االجتماعي؛Social Marketing in the 21st Centuryوالعشروف)
 كذلؾ حدثيف بارزيف في ميداف التسويؽ االجتماعي كما يمي: 2008كما شيد عاـ  (4
 The 19th annual social)العامة ؽ االجتماعي في مجاؿ الصحةتـ عقد المؤتمر التاسع عشر لمتسوي .أ 

marketing in Public Health conference)؛ 
وألوؿ مرة في تاريخ التسويؽ االجتماعي بعقد المؤتمر العالمي لمتسويؽ  2008كما تـ عاـ  .ب 

 ,Brighton)ا في مدينة بريتوف بإنجمتر  (The first World Social Marketing Conference)االجتماعي

England). 

فيما يخص مجاؿ التسويؽ االجتماعي عمى المستوى العربي فقد كانت كذلؾ ىناؾ طفرة معتبرة تخص  أما
 ىذا المجاؿ المعرفي، ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما يمي: 

 خضر تـ إصدار كتاب مف طرؼ محمد إبراىيـ عبيدات والموسـو تحت عنواف: التسويؽ االجتماعي؛ األ
 ؛2004والبيئي، وكاف ذلؾ عاـ 

   والموسـو تحت  2000باإلضافة إلى كتاب بخر تـ إصداره مف طرؼ فؤادة عبد المنعـ البكري عاـ
 عنواف: التسويؽ االجتماعي وتخطيط الحمبلت اإلعبلنية؛

  فقد شيد ىو اآلخر صدور كتاب تحت عنواف: التسويؽ االجتماعي مف طرؼ بشير  2011أما عاـ
 .العبلؽ

أما فيما يخص الباحث واستكماال لمجيود المبذولة والمعروضة في ىذا المجاؿ فقد أسيـ ولو بنذر قميؿ في 
 ىذا المجاؿ كذلؾ مف خبلؿ ما يمي:
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  مقالة معدة وموجية لمنشر بمجمة سطيؼ لمعمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير والموسومة تحت
ي في التوعية لتعزيز مفيـو السبلمة المرورية وتحقيؽ التنمية عنواف: توظيؼ حمبلت التسويؽ االجتماع

 المجتمعية؛
   المشاركة بورقة بحثية بالممتقى الدولي الخامس حوؿ التنمية المستدامة؛ الصحة، التضامف، األقاليـ

، وبالتعاوف مع جامعة 01المنظـ مف طرؼ كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير بجامعة سطيؼ 
تحت عنواف: مقاربة  2014فيفري  3-2غ، وجامعة األلزاس العميا مف الفترة الممتدة بيف ستراسبور 

 التسويؽ االجتماعي لتعزيز الصحة العامة وتنمية الوعي الصحي؛
  المشاركة بورقة بحثية في المؤتمر الدولي حوؿ الجريمة في الوطف العربي؛ مف منظور االقتصاد

مـو االقتصادية وعمـو التسيير بجامعة الوادي مف الفترة الممتدة بيف االجتماعي المنظـ مف طرؼ كمية الع
 تحت عنواف: بليات تفعيؿ التسويؽ االجتماعي كمدخؿ لمحد مف انتشار الجريمة؛  2014فيفري  9-10

  باإلضافة إلى العمؿ الذي نحف بصدد انجازه والمتعمؽ بأطروحة لنيؿ شيادة دكتورة في العمـو والموسـو
: مدى فاعمية حمبلت التسويؽ االجتماعي في توعية الجميور بالصحة العامة، دراسة ميدانية تحت عنواف

بوالية سطيؼ، مف خبلؿ تركيزه في الدراسة الميدانية عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي لمسبلمة المرورية 
 مف أجؿ تحقيؽ الوعي المروري.

 جتماعي كالتسكيؽ التجارمالمطمب الثالث: الحدكد المشتركة كالفارقة لمتسكيؽ اال

في حقيقة األمر أنو لو يكف التسويؽ موجودا لما وجد التسويؽ االجتماعي أصبل. لذلؾ فمقد ميزت عدة 
دراسات بيف مفيومي التسويؽ االجتماعي والتسويؽ التجاري، وقد خمصت ىذه الدراسات إلى نتائج عديدة ومف 

 أىميا أوجو التشابو واالختبلؼ.

 )أكجو التشابو(لحدكد المشتركةالفرع األكؿ: ا

بما أف التسويؽ االجتماعي ما ىو إال عبارة عف تبني واستعماؿ لتقنيات التسويؽ التجاري ومحاولة التكيؼ 
معيا لمعالجة القضايا االجتماعية فإف ىذا يؤكد عمى وجود أرضية وأسس مشتركة بيف كبل المفيوميف ومف 

 أىميا ما يمي:

 إقناع الجميور بتبني المنتج؛كبلىما ييدؼ إلى  أكال:

 كبلىما يمتـز بأىداؼ المنظمة؛ ثانيا:

 كبلىما يمتـز بوضع إستراتيجية ترويجية؛ ثالثا:
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 كبلىما يسعى لكسب رضا الجميور؛ رابعا:

 كبلىما يعمؿ عمى تحقيؽ زيادة المنافع بأقؿ التكاليؼ؛ خامسا:

ه الخاصية بمثابة المرتكز األساسي لكؿ مداخؿ كبلىما يعتمد عمى التوجو نحو العميؿ، وتعتبر ىذ سادسا:
التوجو التسويقي الحديث المختمفة، والتي ترتكز عمى فيـ حاجات ورغبات الجميور المستيدؼ وصوال إلى 

 . تحقيؽ أفضؿ تأثير عمى السموؾ

وميف لكف بالرغـ مف وجود ىذا التداخؿ والتقارب فإف ىذا ال ينفي وجود اختبلفات جوىرية بيف كبل المفي
وىذا مرده إلى الطبيعة الجوىرية لكؿ منيما، باإلضافة إلى اختبلؼ تطبيؽ أدوات وتقنيات التسويؽ التجاري 

 ضمف إطار التسويؽ االجتماعي. 

 )أكجو االختالؼ(الفرع الثاني: الحدكد الفارقة

ري، حيث ىناؾ العديد مف نقاط االختبلؼ الموجودة بيف كؿ مف التسويؽ االجتماعي والتسويؽ التجا
يمكننا القوؿ بأف ميداف التسويؽ االجتماعي ليو المجاؿ األكثر تعقيدا منو في التسويؽ التجاري، وىذا ميلو إلى 

باإلضافة إلى كؿ ما تقدـ  عوامؿ كثيرة أىميا: عدـ ممموسية المنتج، عدـ نقدية السعر، وكذلؾ مشكؿ التجزئة. 
حيث يظير ىذا ويؽ االجتماعي لفكرة الطمب السمبيتضمف التسقضية فقد طرح كؿ مف كوتمر وروبارتو 

األخير بشكؿ الفت خصوصا عندما يطمب مف األفراد إتباع سموكا صحيا كانوا غير معتاديف عميو مثؿ؛ 
، التوقؼ عف التدخيف والتوقؼ عف شرب الكحوؿ، ربط حزاـ األمف. وباإلضافة إلى الذكري استعماؿ الواقي

الجتماعي يحمؿ في طياتو مفيـو حساسية القضية حيث يشير كؿ مف كوتمر الطمب السمبي فإف التسويؽ ا
. ويمكف 1وروبارتو عمى أف  األمر يعد يسيرا لما نتحدث عف التغذية الجيدة عما ىو عميو في القضايا الجنسية

 تمخيص الفروؽ الموجودة بيف المفيوميف في النقاط التالية:

كف تعريؼ التسويؽ التجاري عمى أنو عبارة عف مجموعة مف األنشطة يم أكال/ مف حيث المفيـك كضبط المصطمح:
والوظائؼ المتكاممة مع بعضيا البعض والتي تعمؿ في مجموعيا إلى تحقيؽ تسييؿ تدفؽ السمع والخدمات مف 
المنتج إلى المستيمؾ بالشكؿ الذي يرضي المستيمؾ ويشبع حاجاتو ورغباتو، ويحقؽ لو المنافع االقتصادية 

في حيف أف التسويؽ االجتماعي ىو عبارة عف  تماعية وفي الوقت ذاتو يحقؽ الرب  والفائدة لممنظمة.واالج

                                                           
ؿ أف الطلب السليب موجود يف بعض الطلب السليب يف ىذا ادلوضع بالذات، ىو عندما ال يرغب ادلستهلك يف شراء أك تبين سلعة أك خدمة أك فكرة، كذلك ميكن القو يقصد ب

ء ادلؤمل كغًن ادلرغوب فيو من قبل ادلنتجات اخلاصة كاليت يتفاداىا ادلستهلك كىنا يكوف مستعدا لدفع أكثر من سعر ىذا ادلنتج من أجل عدـ اقتنائو، كمثاؿ ذلك حالة الدكا
 ادلريض

1
 Kotler, Philip and Roberto, Eduardo L: Social Marketing, strategies for Changing  Public Behavior. The Free 

Press, Macmillan Inc, New York. (1989). P.57. 
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تصميـ وتنفيذ استخداـ لمبادئ وتقنيات التسويؽ التجاري والتعاوف مع صناع القرار والمتخصصيف مف خبلؿ 
المستيدؼ والمجتمع بشكؿ ومراقبة برامج وحمبلت بيدؼ التأثير عمى السموؾ االجتماعي لمصمحة الجميور 

 عاـ وليس لمصمحة مف يقـو بالتسويؽ عمى عكس ما ىو عميو الحاؿ في التسويؽ التجاري. 

انطبلقا مف التعريفيف السابقيف يمكننا القوؿ عمى أف التسويؽ التجاري ييدؼ إلى تحقيؽ رب  المنظمة 
ددة لفئة معينة مف األفراد وىنا نكوف وتدعيـ صورتيا وعبلمتيا كما يعمؿ عمى مطابقة احتياجات ورغبات مح

أماـ ما يسمى بالتبادؿ،  في حيف أف التسويؽ االجتماعي ييدؼ لخدمة أغراض تعود باإليجاب عمى المجتمع 
تحسيف مستوى الصحة العامة، نشر الوعي والتثقيؼ الصحييف حوؿ أو إلى تحقيؽ مصال  ذات النفع العاـ ك

بمعنى تغيير المواقؼ أو التصرفات لمجميور المستيدؼ سواء تعزيز  ةكيفية التعامؿ مع األمراض الوبائي
سموكيات إيجابية أو التخمص مف السموكيات غير الصحية  والعادات السيئة وىنا التسويؽ االجتماعي يعتمد 

باإلضافة إلى ذلؾ، ولما كاف التسويؽ االجتماعي في حقيقة األمر ما ىو إال عبارة عف توظيؼ  عمى التأثير.
لمبادئ وتقنيات التسويؽ التجاري فقد كاف أوؿ تحد يواجو المسوقيف االجتماعييف في بداية األمر ىو تعديؿ 
المفاىيـ والمصطمحات المرتبطة بشكؿ مباشر مع مفيـو السوؽ، والتي تقؼ حاجزا أماـ مجيودات التسويؽ في 

 بعده االجتماعي، والجدوؿ الموالي يوض  تمؾ المفاىيـ و المصطمحات:

 صطمح(: أكجو االختالؼ بيف التسكيؽ االجتماعي كالتسكيؽ التجارم مف حيث الم01جدكؿ رقـ )

 التسكيؽ االجتماعي التسكيؽ التجارم  التسكيؽ االجتماعي التسكيؽ التجارم

 األداء البيع الفكرة أو الخدمة السمعة
 الدعاية اإلعبلف البيئة /المحيط السوؽ
 النشر التوزيع التأثير التبادؿ
 القيمة السعر التطور النمو
 االنخراط/ التبني الشراء الجميور الزبائف

 البدائؿ المنافسة درجة التقبؿ الحصة السوقية
 الفعالية الرب  فئة / شريحة جزيء

Source: Jean-Claude Macquet: le marketing social, communication et langages ,

Vol 41 ,N41-42,1 er-2éme trimestre, Persee, Paris 1979, pp173-182, P.179

 
التسويؽ االجتماعي غالبا ما يتـ مف طرؼ منظمة اجتماعية  "اليدؼ": المسؤكلية، ثانيا/ مف حيث طبيعة المنظمة

 ذات أىداؼ اجتماعية وخيرية، بينما التسويؽ التجاري يتـ مف طرؼ منظمة تجارية ىادفة لمربحية.

كبل المدخميف؛ التجاري واالجتماعي لمتسويؽ يبحثاف لتحقيؽ أكبر عائد عمى استثماراتيما وبالرغـ مف أف 
إال أف المسؤولية األساسية لمتسويؽ التجاري ىو زيادة الثروة مف خبلؿ زيادة رفاىية األفراد في حيف أف 
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. لذلؾ فالرب  في التسويؽ 1المسؤولية األساسية لمتسويؽ االجتماعي ىو زيادة الرفاىية الفردية والمجتمعية معا
 االجتماعي ىو الفائدة االجتماعية.

بالرغـ مف اعتماد كبل المدخميف عمى عناصر المزيج التسويقي إال أف ىذا ال  ثالثا/ مف حيث المزيج التسكيقي:
 ينفي وجود التبايف الحاصؿ في جوىر عناصر المزيج ومف أىميا ما يمي:

يؽ التجاري إما عبارة عف سمع مادية أو خدمات ترتكز عمى سمع مادية، يكوف المنتج في التسو  نكع المنتج: (1
في حيف أف نوع المنتج في التسويؽ االجتماعي ىو عبارة عف منتج غير ممموس مثؿ تسويؽ القضايا، 
األفكار، السموكيات، والممارسات الصحية. وىذا يعني أف مفيـو المنتج في التسويؽ االجتماعي واسع 

 الممموسية ليشمؿ األفكار وتغيير السموؾ. وممتد ويتجاوز
يعتبر السعر عنصر ىاـ في التسويؽ التجاري ألنو ىو الحافز الذي يدفع المنظمات التجارية  السعر: (2

لبلستمرار في العمؿ مف أجؿ الحصوؿ عمى األمواؿ التي تبقييا متواجدة في السوؽ، ويكوف السعر ىنا 
ألرباح. أما بالنسبة لممنظمات العاممة في ميداف التسويؽ مكوف مف تكاليؼ اإلنتاج مضاؼ إلييا ا

االجتماعي فيي منظمات ال تيدؼ إلى الرب  المادي لكف ىدفيا ىو التشغيؿ بكفاءة وفاعمية لتحقيؽ 
رسالتيا وميمتيا وأىدافيا، وأساس كؿ ذلؾ ىو تحقيؽ أىداؼ اجتماعية  كتغيير السموكيات السمبية 

 ية.وتدعيـ السموكيات االيجاب
لذلؾ فإف سعر المنتج االجتماعي قد يكوف قيمة نقدية رمزية فقط، وذلؾ راجع إلى أف دور التسعير في 

موقؼ ينبغي عمى الفرد  ، أو يمكف أف يكوف عبارة عف2اإلستراتيجية التسويقية االجتماعية غالبا ما يكوف ثانويا
ساسيا. كما أف القمة القميمة مف المنتجات اتخاذه أو التخمي عنو، أو فكرة ينبغي اعتمادىا والعمؿ عمى أ

أما في أغمب الحاالت فإنيا سعرىا يكوف تكمفة مف نوع […] االجتماعية ليا سعر يشمؿ التكاليؼ النقدية 
خاص تشمؿ كؿ مف الوقت، والجيد الجسدي واالجتماعي، وعدـ الراحة الجسدية باإلضافة إلى التكاليؼ 

 .3مدركة النفسية مف إحراج ووصمة اجتماعية

نظرا لممنفعة التي يقدميا الترويج والمتمثمة في المنفعة اإلدراكية والتي يطمؽ عمييا في بعض  التركيج: (3
األحياف الفجوة اإلدراكية أو االنفصاؿ اإلدراكي والتي تنتج عف غياب أو نقص لممعمومات، لذلؾ فإف كبل 

                                                           
1
 Nedra Kline Weinreich: Hands- On Social Marketing: A Step- By- Step Guide to Designing Change for Good. 

Sage publication 1999. P 3.  

.91، ص.2004، عماف، األردف، 1، دار كائل للنشر، ط-األخضر كالبيئي–يق االجتماعي زلمد ابراىيم عبيدات: التسو   2
  

3
Gerard Hasting: social marketing; why should the devil have all the best tunes? Butterworth-Heinemen 

publications, first edition, United Kingdom, 2007, p.73-74. 
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التسويقي مف أجؿ سد تمؾ الفجوة وتحقيؽ المدخميف يرتكزاف عمى ىذا العنصر الميـ مف عناصر المزيج 
 المنفعة اإلدراكية مف خبلؿ توفير المعمومات وبالتالي تقميص فجوة المعرفة.

كمف في أف حمبلت التسويؽ التجاري ال تيتـ بفجوة المعرفة التي تنتج بسبب تغير أف وجو االختبلؼ 
مفة، في حيف أف حمبلت التسويؽ االجتماعي التوزيع غير المتكافئ لممعمومات بيف الفئات االجتماعية المخت

تأخذ بمبدأ التوزيع المتكافئ لممعمومات بيف فئات الجميور المختمفة والتأكد مف تحقيؽ التسويؽ االجتماعي 
 .1ألىدافو بالوصوؿ بالمعمومات إلى الفئات المختمفة مف الجميور المستيدؼ

لتجاري في كثير مف األحياف يصعب التأكد مف إضافة إلى ىذا فإف المعمومات المقدمة في التسويؽ ا 
ف لـ تكف مزيفة لموقائع في أغمب الحاالت وىذا ىو االنتقاد الموجو لمتسويؽ التجاري مما  صدقيا وصحتيا، وا 

أدى إلى بروز وظيور اتجاىات وحركات ضد ىذه الممارسات البلأخبلقية، ومف بينيا حركة حماية 
 عت حقوؽ لممستيمؾ ومف أىميا: (، والتي وضConsumerismالمستيمؾ)

حؽ المعرفة: أي الحماية ضد عمميات الخداع والتضميؿ واالحتياؿ، سواء عبر اإلعبلف أو العبلمات  .أ 
 ؛المستخدمة عمى المنتج أو أي وسيمة مف شأنيا أف تؤثر عمى قرار االختيار لممشتري

 بيف الواعية االختيارات لممارسة ةالمطموب والميارات المعارؼ اكتساب في الحؽ لممستيمؾ التثقيؼ: حؽ .ب 
 برنامج خبلؿ مف استخداميا وكيفية ومسؤولياتو األساسية لحقوقو مدركاً  يكوف وأف والخدمات، السمع

 المستديمة. التوعية
بينما تقدـ حمبلت التسويؽ االجتماعي معومات وقيـ موثقة وصحيحة التي يحتاجيا الجميور مف أجؿ 

ة تمكنو مف القياـ بالسموؾ الصحي  أو التخمي عف السموؾ الضار، وىذا يتطمب تعمـ ميارات وأساليب مختمف
أما نقطة  كما سبؽ توفير معمومات لكافة الشرائ  االجتماعية باإلضافة إلى تقديـ المعمومات الصحيحة.

ألة االختبلؼ األخرى الموجودة بيف التسويؽ التجاري والتسويؽ االجتماعي فيما يخص عنصر الترويج ىي مس
الموارد المالية المخصصة لمحمبلت الترويجية حيث تحظى حمبلت التسويؽ التجاري بضخامة واستمرارية 
الموارد المالية، بينما تكوف الموارد المتاحة لحمبلت التسويؽ االجتماعي في غالب الحاالت محدودة ولفترات 

مجاؿ التسويؽ االجتماعي إلى إضافة زمنية محددة، ولعؿ ىذا ىو السبب الرئيسي الذي أدى بالباحثيف في 
عناصر أخرى لممزيج التسويقي مف أجؿ توسعتو والتي مف بينيا عنصر التمويؿ والذي سوؼ نتعرض عميو لما 

 نتحدث عف المزيج التسويقي الموسع ألندريسف.

                                                           
1
.25،24، ص.2007دلنعم البكرم:التسويق االجتماعي  كختطيط احلمالت اإلعالمية، عالك الكتاب، الطبعة األكىل، القاىرة، مصر، فؤادة عبد ا 
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إذا تأممنا حيث تختمؼ سياسة التوزيع المتبعة في التسويؽ االجتماعي عنو في التسويؽ التجاري، ف التكزيع: (4
سياسات التوزيع المنتيجة في التسويؽ التجاري نجدىا تختمؼ ىي األخرى وىذا باختبلؼ طبيعة ونوع 
المنتجات الموزعة سواء كانت سمعا مادية أو خدمات. ويمكف تمخيص أوجو االختبلؼ بيف التسويؽ 

لمزيج التسويقي في التجاري والتسويؽ االجتماعي مف حيث؛ طبيعة المنظمة، المسؤولية، ومف حيث ا
 الجدوؿ الموالي كما يمي:

 (: أكجو االختالؼ بيف التسكيؽ االجتماعي ك التسكيؽ التجارم مف حيث المحتكل02جدكؿ رقـ )
 التسكيؽ االجتماعي التسكيؽ التجارم المحتكل 

المنتج: قد يكوف سمعة مادية، خدمات غير ممموسة  السمعة
 تكز عمييا. تعتمد بشكؿ كبير عمى دعائـ مادية تر 

يتخذ المنتج شكؿ أفكار، سموؾ، معتقدات، كما قد 
يستعيف ببعض السمع الممموسة قصد تدعيـ األفكار 

 المراد تسويقيا.
يكوف السعر قيمة مالية بالضرورة، فيدؼ التسويؽ  السعر

التجاري ىو دفع المستيمؾ لمشراء والذي ينجر عنو 
 السعر في شكمو النقدي.

األحياف عبارة عف مجيود  يكوف السعر في غالب
جسدي أو نفسي أو الوقت البلـز لتبني السمعة 
االجتماعية، كما قد يكوف في بعض األحياف عف قيمة 

 نقدية رمزية.
اليدؼ الجوىري ىو بيع المنتج وتحقيؽ الرب   الربح

 المادي.
الرب  األساسي ىو تحقيؽ الفائدة االجتماعية مف خبلؿ 

 و األفضؿ.تغيير سموكيات األفراد نح
عبارة عف مزاحمة شديدة بيف المنظمات المتنافسة مف  المنافسة

 أجؿ الظفر بأكبر حصة سوقية.
المنتجات االجتماعية المتشابية ال تتنافس فيما بعضيا، 

نما تتكامؿ وتتناسؽ وتدعـ بعضيا البعض.  وا 
األرباح المحققة مف المبيعات تموؿ خطط وبرامج  المكارد

 ية لممنظمة.التسويؽ المستقبم
جؿ برامج التسويؽ االجتماعي لدييا موارد مالية 

 محدودة، ممثمة في التبرعات والمساعدات.
يقاس نجاح وفعالية اإلستراتيجية التسويقية مف خبلؿ  الفعالية

 الحصة السوقية ورقـ األعماؿ المحقؽ
يقاس نجاح وفعالية اإلستراتيجية التسويقية بمدى تحقؽ 

 مف الحممة االجتماعية.التغيرات المرجوة 
حمبلت التسويؽ التجاري ال تيتـ بفجوة المعرفة التي  التركيج

تنتج بسبب التوزيع غير المتكافئ لممعمومات بيف 
الفئات االجتماعية المختمفة، كما أف المعمومات 
المقدمة في كثير مف األحياف يصعب التأكد مف 
 صدقيا وصحتيا إف لـ تكف مزيفة لموقائع في أغمب

 .  الحاالت

حمبلت التسويؽ االجتماعي تأخذ بمبدأ التوزيع 
المتكافئ لممعمومات بيف فئات الجميور المختمفة، كما 

معومات وقيـ موثقة وصحيحة التي يحتاجيا أنيا تقدـ 
الجميور مف أجؿ تعمـ ميارات وأساليب مختمفة تمكنو 
مف القياـ بالسموؾ الصحي  والتخمي عف السموؾ 

 الضار.
 در: مف إعداد الباحثالمص
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 المطمب الرابع: دكر كأىداؼ التسكيؽ االجتماعي

ال يمكننا الحديث عف التسويؽ االجتماعي مف دوف تحديد األىداؼ التي يصبو لتحقيقيا بشكؿ مباشر أو 
غير مباشر، وكذلؾ مف دوف فيـ لمدور الوظيفي الذي يقـو بو التسويؽ االجتماعي؛ فاألدوار التي يؤدييا 

لتسويؽ االجتماعي ىي في حقيقتيا أدوار نابعة مف ماىية المجتمع، وىدفيا األساسي ىو تحقيؽ جودة الحياة ا
وبما يخدـ التنمية االجتماعية وقضايا المجتمع، كما أف ىذه األدوار جاءت كرد فعؿ نتيجة لتعقد الحياة 

 جتمعات المعاصرة.االجتماعية وبروز المشاكؿ واآلفات االجتماعية التي أصبحت تميز الم

 الفرع األكؿ: الدكر الكظيفي لمتسكيؽ االجتماعي

إف دراسة الدور الوظيفي الذي يقـو بو التسويؽ االجتماعي مرتبط ارتباط وثيقا ببيئة وثقافة المجتمع ألف 
 المجتمعات المعاصرة تختمؼ في نظرتيا وتفسيرىا لمقضايا االجتماعية، والدليؿ عمى ذلؾ تعتبر قضية تحديد
النسؿ عند البعض أو تنظيمو عند البعض اآلخر مف أكثر القضايا إثارة لمجدؿ ولبلختبلؼ بيف المجتمعات 
المعاصرة تبعا لمثقافة ولمقيـ الدينية واالجتماعية وحتى اإليديولوجية التي يؤمف بيا. لذلؾ يمكننا حصر بعض 

 دوار وظيفية عمى النحو اآلتي:األدوار الوظيفية التي يقـو بيا التسويؽ االجتماعي في أربعة أ

الدور المعرفي لمتسويؽ االجتماعي يسعى مف خبللو إلى تقديـ جممة مف المعمومات  :أكال/ الدكر المعرفي
والمعارؼ واألفكار عف المنتج االجتماعي المراد تسويقو مما يؤدي إلى مساعدة الجميور عمى تكويف فكرة حوؿ 

يبرز الدور المعرفي لمتسويؽ االجتماعي في التعريؼ بالقضايا االجتماعية الظواىر والقضايا االجتماعية، حيث 
صابات الطرؽ؛  والصحية الموجودة داخؿ المجتمعات كأخطار اإلدماف والتدخيف أو أخطار حوادث المرور وا 

 يعتمد الدور التوجييي لمتسويؽ االجتماعي بشكؿ مكثؼ عمى توظيؼ وسائؿ اإلعبلـ :ثانيا/ الدكر التكجييي
واالتصاؿ وبأسموب مباشر متناسؽ ومستمر، حيث يمثؿ ىذا الدور البعد األساسي الذي يسعى التسويؽ 
االجتماعي إلى تحقيقو اجتماعيا، وىذا راجع إلى أف عممية التغيير مرتبطة بتوجيو سموؾ الجميور المستيدؼ 

عض البمداف عمى توجيو سموؾ وفؽ قيـ اجتماعية معينة، ومف أمثمة ذلؾ استعماؿ التسويؽ االجتماعي في ب
 الجميور المستيدؼ مف خبلؿ االىتماـ بنوعية الغذاء ونظافة مياه الشرب ومحاربة بعض األمراض الفتاكة؛

يمثؿ الدور التفاعمي لمتسويؽ االجتماعي مف بيف أىـ األدوار الوظيفية،  كونو يمثؿ أحد  :ثالثا/ الدكر التفاعمي
ضايا المجتمع عف طريؽ فت  مجاال لمحوار والنقاش حوليا، وىذا مرده لكوف المستويات المتقدمة في معالجة ق

العديد مف القضايا ال يمكف فيميا إال مف خبلؿ فيـ العوامؿ المؤثرة فييا، وعمى ىذا األساس فإف لمتسويؽ 
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لجتيا االجتماعي القدرة عمى طرح ىذه القضايا لمنقاش بيف كؿ الفئات االجتماعية حوؿ كؿ ظاىرة يراد معا
 وتناوليا؛

إف مفيـو القيـ ىو مفيـو فمسفي نسبي مرتبط بمعايير الخير والشر وتتواجد عند كؿ  :رابعا/ الدكر القيمي
المجتمعات لكف بدرجات متفاوتة ومختمفة حسب الثقافة السائدة لدى ىذه المجتمعات، كما أف ىذه القيـ تؤثر 

اد. وعمى ىذا األساس يتمثؿ الدور القيمي لمتسويؽ بشكؿ مباشر أو غير مباشر عمى سموؾ وعادات األفر 
االجتماعي مف خبلؿ قدرتو عمى غرس بعض القيـ التي تخدـ قضايا المجتمع، وعمى سبيؿ المثاؿ قيـ العدالة 

 .1االجتماعية، وقيـ التضامف اإلنساني والتكافؿ االجتماعي، والتعاوف والمساواة تكافؤ الفرص

أف التسويؽ االجتماعي لديو عدة أدوار يساىـ مف خبلليا في مجاؿ التغيير انطبلقا مما سبؽ يتبيف لنا 
االجتماعي، لكف وبشكؿ الفت تبرز أىمية الدور التفاعمي في كونو ينظر لممجتمع عمى أنو كائف ونظاـ مترابط 
ه األعضاء ال يمكف فيمو إال مف خبلؿ فيـ كؿ عضو مف أعضائو وكذلؾ فيـ العبلقات التي تحكـ بيف ىذ

األعضاء أو األجزاء، وىذا ما يؤكد عمى النظرة الكيبلنية أو الشمولية لمتسويؽ االجتماعي كمدخؿ في معالجة 
 (.Holistic social marketing approachالقضايا المجتمعية)

 الفرع الثاني: أىداؼ كغايات التسكيؽ االجتماعي

سويؽ الكثير مف القضايا واألفكار التي يستيدؼ التسويؽ االجتماعي تحقيؽ مصمحة المجتمع عف طريؽ ت
تفيد المجتمع، وعمى ىذا األساس يمكننا القوؿ أف التسويؽ االجتماعي يسعى إلى تحقيؽ عدة أىداؼ نذكر 

 منيا:

ييدؼ التسويؽ االجتماعي إلى تعميؽ تسويؽ األفكار أو الخدمات والتي مف شأنيا خدمة القضايا  أكال:
 المجتمعية؛

ويؽ االجتماعي لتكويف المعرفة وىذا يعني زيادة تعميؽ اإلدراؾ لدى الجميور بالمشكمة أو ييدؼ التس ثانيا:
 الفكرة الجديدة المراد تفعمييا وترسيخيا لدييـ؛

ييدؼ التسويؽ االجتماعي لمتصدي لؤلفكار والعادات والسموكيات االجتماعية غير السميمة والراسخة لدى  ثالثا:
ة والتي تؤدي إلى رفض الفرد أو الجميور لؤلفكار الجديدة أو أنماط السموؾ الجميور المستيدؼ لمدة طويم
 الصحية والسميمة التي يتمقاىا؛

                                                           
1
: التسويق االجتماعي بٌن النظرية كالتطبيق، مكتبة اجلامعة، الشارقة، اإلمارات العربية ادلتحدة،   .100،99، ص.2006خالد زعمـو



 

27 
 

 ................ التأصيل النظري لدراسة التسويق االجتماعي.....الفصل األول:.............................  

ييدؼ التسويؽ االجتماعي إلى التأثير عمى السموؾ االجتماعي مف خبلؿ التأثير في االتجاىات عف  رابعا:
الموجودة بالفعؿ ومعارضة االتجاىات  طريؽ عدة أىداؼ مثؿ خمؽ اتجاىات مؤيدة وتدعيـ االتجاىات المؤيدة

 السمبية وتغييرىا؛

ييدؼ التسويؽ االجتماعي عمى تحسيف ظروؼ معيشة األفراد مف خبلؿ تقديـ حموؿ عممية لمقضايا  خامسا:
 االجتماعية السمبية؛

صحة  ييدؼ التسويؽ االجتماعي إلى دعـ المبادرات المحمية والدولية اليادفة لسف تشريعات لحماية سادسا:
 وسبلمة اإلنساف والبيئة التي يعيش فييا.

وعميو فإف معظـ أىداؼ التسويؽ االجتماعي تسعى إلى خمؽ تضامف اجتماعي واسع تجاه القضايا 
األساسية، وبعبارة أخرى يمكننا إعادة صياغة ىذه األىداؼ في شكؿ غايات، والتي تمثؿ  في معظميا المحاور 

 التسويؽ االجتماعي ويعمؿ جاىدا عمى تحقيقيا :األساسية التي يتحرؾ عمى ضوئيا 

 مساعدة األفراد والجماعات والجميور المستيدؼ عمى اكتساب الوعي بقضية ما؛ الكعي: (1
مساعدة األفراد والجماعات والجميور المستيدؼ عمى إكسابيـ مزيدا مف الخبرات المتنوعة  المعرفة: (2

 يـ القضية موضوع الحممة؛وتزويدىـ بمختمؼ المعمومات والمعارؼ حتى يسيؿ ف
معاونة األفراد والجماعات والجميور المستيدؼ عمى اكتساب مجموعة مف القيـ واالىتماـ  االتجاىات: (3

 بالقضية وحوافز المشاركة االيجابية في حؿ مشكبلتيا أو زيادة عوائدىا؛
ة والنشطة عمى كافة إتاحة الفرصة لمجميور المستيدؼ ولؤلفراد والجماعات لممشاركة الفعال المشاركة: (4

 المستويات إزاء القضية.
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 : عناصر المزيج التسكيقي االجتماعينيالمبحث الثا

مف بيف المصطمحات األكثر تداوال واستعماال واألكثر انتشارا في الفكر التسويقي نجد ما يسمى بالمزيج 
 Jamesمف قبؿ جيمس كوليتوف) 1948وقد تـ وضع المبدأ األساسي لممزيج التسويقي في عاـ التسويقي، 

Cullitonدوف أف يقدـ نموذجا  ( والذي اقترح أف يتـ تحديد القرارات في التسويؽ وصياغتيا بناءا عمى وصفة
مجمعية األمريكية في خطابو الرئاسي ل( Neil Bordenاألستاذ نيؿ بوردف)قاـ  1953أما في عاـ . كامبل

وقد شممت مكونات المزيج عمى ىذه الوصفة،  (Marketing Mixالمزيج التسويقي) لمتسويؽ بإطبلؽ اسـ
التجارية، قنوات التوزيع، البيع الشخصي،  ةعند بوردف عمى؛ تخطيط المنتج، التسعير، العبلم التسويقي

المادية، المناولة، تقصي الحقائؽ وتحميميا. وفي  اإلعبلف، الترويج، التعبئة، التغميؼ، العرض، تقديـ الخدمات
( نموذجا ليذه العناصر الرئيسية لموظيفة التسويقية مف أربعة J.McCarthyقدـ جيرـو مكارثي) 1960 عاـ

" والتي ترمز لمحروؼ األولي مف الكممات االنجميزية األربعة The Four P’sعناصر رئيسية أشار إلييا "
لذلؾ يعد المزيج التسويقي أحد  .1(Placeالتوزيع)(،Promotionالترويج)(،Price)رالسع،(Productالتالية:المنتج)

أىـ األدوات التسويقية التي يستعمميا المسوقوف لتحقيؽ أىداؼ العممية التسويقية، حيث يقـو المزيج التسويقي 
وبصورة عامة يمكننا . تسويقيبوظيفة الربط والتنسيؽ بيف المستيمكيف أو الجميور، وبيف القائميف بالنشاط ال

المزيج التسويقي عبارة عف مجموعة مف المتغيرات التي ىي إطار يساعد عمى بناء وتشكيؿ طريؽ القوؿ بأف 
ومنيج كؿ سوؽ، وىذا المزيج يمكف التحكـ فيو، والذي يعرض عمى المستيمؾ ويؤثر فيو، ومف ثـ يمكف اعتبار 

 ولما كاف التركيز األساسي لمتسويؽ  لتي يرتكز عمييا المسوؽ.ىذا المزيج أحد أعمدة التسويؽ الميمة ا
والتقاليد السائدة  االجتماعي ينصب عمى محاولة تعديؿ المواقؼ واألنماط السموكية المرتبطة بالقيـ والعادات

لذلؾ فتصميـ اإلستراتيجيات مف أجؿ التأثير عمى  لمجماعات أو األسر المستيدفة وصوال إلى المجتمع كمو،
غيير السموؾ مف خبلؿ التسويؽ االجتماعي ال بد أف يتضمف كؿ العناصر األربعة لممزيج التسويقي التقميدي، ت

، باإلضافة إلى عناصر المزيج وىذه العناصر األربعة ىي: المنتج، السعر، التوزيع أو المكاف، والترويج
 التسويقي الموسع، و التي سوؼ نعرضيا في المطالب التالية: 

  والسعر؛المنتج 
 التوزيع والترويج؛ 
 المزيج الموسع لمتسويؽ االجتماعي؛ 
 .المزيج التسويقي المقترح آلندريسف 

                                                           
1
 Chai Lee Goi: A review of Marketing Mix; 4Ps or More?, International Journal of Marketing Studies, vol. 1 , 

N0. 1, (May 2009), pp. 1-15, at p.01, 02. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1948
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 المنتج / السعر المطمب األكؿ:

 الفرع األكؿ: المنتج

عبارة عف  يمكف تعريؼ المنتج عمى أنو أي شيء يمكف الحصوؿ عميو مف خبلؿ عممية التبادؿ، أو أنو
الحصوؿ عمييا مف خبلؿ عممية التبادؿ، أي يمكف أف يكوف ممموسا أو غير  سمعة أو خدمة أو فكرة يمكف

المنتج في التسويؽ االجتماعي أما  .1ممموسا متضمنا االستعماالت أو المنافع الوظيفية، االجتماعية والنفسية
وىذا ما أدى يختمؼ كمية عف المنتج في التسويؽ التجاري، فالمنتج االجتماعي ىو أكثر اتساعا وأكثر تعقيدا ف

إلى صعوبة وضع مفيـو محدد ودقيؽ، أو مفيـو جامع مانع لو، ال يمكف الخروج عميو بؿ إف تعريفو وضبط 
مفيومو يتجاوب مع نوع القضية االجتماعية أو المشكؿ المراد معالجتو. لذلؾ يمكننا القوؿ عمى أنو عبارة عف 

تبنيو وىذا ما ييدؼ إليو المسوؽ أو القائـ  عرض سموكي موجو إلى الجميور المستيدؼ مف أجؿ قبولو أو
 عمى الحممة االجتماعية، والذي يعمؿ جاىدا عمى إحداث وتدبير التغيير والذي سيكوف مفيدا لممجتمع ككؿ.

كما يمكف القوؿ أف المنتج االجتماعي عبارة عف محتوى البرنامج الحالي المخطط قيد التنفيذ والمتكوف مف 
موسة وخدمات مساعدة المراد إيصاليا لمجميور المستيدؼ، وليذا فإف عامؿ اإلقناع أفكار ومفاىيـ وسمع مم

ميـ جدا حيث أنو البد أف يتـ تسويؽ تغيير السموؾ عمى أساس الفوائد التي يمكف أف تصاحب ذلؾ سواء 
ير يظ. كذلؾ فإف المنتج االجتماعي ليس بالضرورة كياف مادي ممموس بؿ قد 2بشكؿ مباشر أو غير مباشر

في أي مكاف عمى طوؿ سمسمة متصمة الحمقات بدءا مف المنتجات المادية والخدمات إلى الممارسات إلى مزيد 
 . والشكؿ الموالي يوض  مكونات المنتج االجتماعي كما يمي:3مف األفكار غير الممموسة

 

 

 

 

 
                                                           

1
 William M. pride, O.C Ferrell: Marketing; concept and strategies, Houghton Mifflin Co, 13th edition, 2006 

.p288. 
2
 Philip Kotler, N.Roberto, Op-Cit. P 195. 

3
 Nedra Kline Weinreich:. Op-Cit P.10. 
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 (: مككنات المنتج االجتماعي02الشكؿ رقـ )

 

يشير مصطم  الفكرة إلى التصورات والرؤى والقضايا والمواقؼ واآلراء التي تشكؿ موضوعا لمفكر  / الفكرة:أكال
البشري والمتعمقة بمشكبلت المجتمع والقضايا االجتماعية، والمرتبطة بالسياؽ المجتمعي والتاريخي في إطار 

ا األفعاؿ والطريقة التي يتـ بيا تمثيؿ الواقع . إذف فاألفكار ىي تمؾ الطريقة التي تدرؾ بي1مرحمة زمنية محددة
في ذىف اإلنساف، كما يتضمف مفيـو الفكرة االتجاىات والمعتقدات القادرة عمى دفع اإلنساف إلى التحرؾ 
وتوجيو سموكو. ونظرا لؤلىمية الكبيرة لؤلفكار والمفاىيـ وما تحويو مف مدلوالت ومؤثرات جوىرية في االتجاىات 

ناس وما تشممو مف قدرة عمى اإلقناع، فإف التسويؽ االجتماعي يمنحيا أولوية كبيرة خاصة عند االجتماعية لم
معالجتو لمقضايا االجتماعية المتعمقة بحياة وصحة األفراد والجماعات. لذلؾ فاليدؼ األساسي مف ىذه األفكار 

وتعديؿ سموكيات غير صحية أو  والمفاىيـ في حمبلت التغيير االجتماعي ىو إقناع الجميور المستيدؼ بتغيير
تعزيز سموكيات صحية. وعميو يكوف التركيز في المراحؿ األولى مف برامج التسويؽ االجتماعي عمى فكرة 

باالتجاه األفضؿ  لذلؾ فإف إحداث تغيير اجتماعيالمنتج االجتماعي بالرغـ مف أف المنتج النيائي ىو السموؾ، 
إف الفكرة االجتماعية تتضمف المعتقدات، القيـ،  ع أفكار ومعتقدات جديدة.يتطمب تغيير األفكار والمعتقدات وزر 

واالتجاىات التي يتـ تسويقيا لمجميور وحتى تكوف الفكرة فعالة مف أجؿ أف يتبناىا الجميور المستيدؼ فإنو 
 مف الضروري فيـ واستيداؼ عناصرىا الثبلثة:

قتناع بصحتيا، وتتنوع اعتقادات الفرد بيف سياسية االعتقاد ىو إدراؾ األمور وتصديقيا واال المعتقد: (1
اجتماعية، اقتصادية، دينية وغيرىا. وتتسـ المعتقدات بالرسوخ والعمؽ حيث مف الصعب تغييرىا بواسطة 
رسائؿ أو حمبلت إعبلمية بسيطة، لذا وجب دراسة الجميور المستيدؼ دراسة مسبقة قبؿ إعداد أي حممة 

وقد عرؼ فميب كوتمر  المعتقدات السائدة لديو حتى يمكف التأثير فيو.وىذا بغية التعرؼ عمى أىـ 
                                                           

.  10، ص.1998أبو زيد زلمود: ادلختصر يف الفكر االجتماعي، القاىرة دار غريب للطباعة كالنشر،  1
  

 فكرة

 ممارسة

 سمعة مممكسة

 معتقد

 اتجاه

 قيمة

 فعؿ)تصرؼ(

 سمكؾ

المنتج 
 االجتماعي

 

Resource: P.Kotler and E. Roberto: Social Marketing; Strategies for Changing Public 

Behavior. The Free Press, Macmillan Inc., New York.1989.p.25 
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المعتقدات عمى أنيا: تمثؿ المعتقدات عنصر اإلدراؾ الوصفي عما يحممو الفرد تجاه شيء ما، وقد تستند 
 .1المعتقدات عمى أساس المعرفة الموضوعية، اآلراء أو حتى عمى أفعاؿ العقيدة

قيمة كبيرة في مجاؿ البحوث النفسية واالجتماعية والتربوية والصحية بوصفيا  إف لمفيـو االتجاه االتجاه: (2
وسيمة لمتنبؤ بالسموؾ وفيـ الظواىر النفسية واالجتماعية، ومف أىـ مكونات الخبرة التي تحدد مدى قدرة 

سموؾ الفرد عمى المساىمة في حؿ المشكبلت والتصدي ليا، كما تعتبر منابع الطاقة الحقيقية الموجية ل
اإلنساف، فيناؾ ضرورة لمتعرؼ عمى كيفية تعديؿ اتجاىات األفراد نحو السموكيات غير الصحية. ومف 
ىذا المنطمؽ كانت التوعية الصحية موجية إلكساب األفراد االتجاىات الصحية المرغوب فييا حيث يحتؿ 

، وسموؾ المستيمؾ، موضوع االتجاىات أىمية خاصة في عمـ النفس االجتماعي، وعمـ النفس التربوي
فاالتجاىات النفسية االجتماعية مف أىـ نواتج التنشئة االجتماعية وىي في نفس الوقت مف أىـ دوافع 

فاالتجاه بمعناه العاـ استعداد وجداني مكتسب ثابت  السموؾ التي تؤدي دورا أساسيا في ضبطو وتوجييو.
 يث تفضمييا أو عدـ تفضيميا. نسبيا يحدد شعور الفرد وسموكو إزاء موضوعات معينة مف ح

ىو مقدر جماعيا واجتماعيا،  يمكف تعريؼ القيـ عمى أنيا: فئة مف التأكيدات ميمتيا تحديد كؿ ما القيـ: (3
سواء أكانت خاصية التقدير المتفؽ عمييا قد منحت مف طرؼ رأي جماعي مشترؾ أو مف خبلؿ بليات 

رفي اجتماعي متورط في نسؽ العبلقات السجالية التي ومف ىنا فالقيـ تبدو كأنيا واقع مع .2غير معروفة
المفاىيـ الجوىرية في جميع مياديف الحياة االقتصادية  ، وبالتالي فيي تعد مفتنشأ بيف األفراد ومجتمعاتيـ

 ألنيا تمس العبلقات اإلنسانية بكافة صورىا وذلؾ ألنيا ضرورة اجتماعية وألنيا والسياسية واالجتماعية
فيي تتغمغؿ في  ؼ، البػد أف نجدىػا في كؿ مجتمع منظـ سواء أكاف متقدما أـ متأخرا ،معايير وأىدا

الشعوري والبلشعوري. فيي بذلؾ  األفراد في شكؿ اتجاىات ودوافع وتطمعات وتظير في السموؾ الظاىري
حساس القيـ وضياع اإل الموجو األساسي لسموكيات الفرد، إذ تشكؿ أساس السموؾ وعميو فإف فقدافتعد 

ويسيطر عميو اإلحباط لعدـ إدراكو  بيا أو عدـ التعرؼ عمييا يجعؿ الفرد يندمج في أعماؿ عشوائية،
لذلؾ يمكننا  الفرد عف قدرتو عمى إيجاد معنى لحياتو. جدوى ما يقـو بو مف أعماؿ فيي تمثؿ معتقدات

المتعارؼ عمييا بيف أفرد مجموع الفضائؿ القوؿ بأف القيـ عبارة عف منتوج اجتماعي باعتبارىا تمثؿ 
مجتمع ما وبموجبيا يحكموف عمى سموؾ األفراد أو الجماعات بالحسف أو بالسوء كما يحكموف عمى 

لقيـ إذف ىي أحكاـ بشرية يصدرىا األفراد أو المجتمع كناتج لعبلقة تفاعمية فااألشياء بالجماؿ أو القب . 
رة أو سموكا أو فعبل أو شيئا سواء كاف واقعيا أو بيف الفرد و المجتمع، و موضوع التقييـ قد يكوف فك

 محض خياؿ أسطوري.
                                                           

1
 Philip Kotler: Marketing Management, Millennium edition, 10th edition, Prentice-hall, U.S.A, 2000. p95. 

2
 François Gresle et al : dictionnaire des sciences humaines, édition Nathan, paris, France, 1990, p.300. 
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تغيير السموؾ ىو اليدؼ النيائي مف أي حممة لمتسويؽ االجتماعي، لذلؾ تعتمد فكرة الممارسة: ثانيا/ 
الممارسة االجتماعية عمى خمؽ سموؾ أو فعؿ ايجابي عند الجميور المستيدؼ. ويمكف لوسائؿ اإلعبلـ 

أف تمعب دورا كبيرا في الترويج ليذه الممارسة االجتماعية الجديدة لتجعميا تندمج في الحياة اليومية واالتصاؿ 
لؤلفراد. ومثاؿ ذلؾ أف تساىـ وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ بأف تجعؿ مف وضع حزاـ األمف عند قيادة السيارة 

 ممارسة اجتماعية مقبولة. وتتخذ الممارسة االجتماعية شكميف أساسيف:

وىو عبارة عف التحرؾ أو التصرؼ أو العمؿ الذي يتطمبو المنتج االجتماعي مف أجؿ الوصوؿ  لفعؿ:ا (1
لمنتائج االجتماعية المروج ليا والمراد تحقيقيا، ومثاؿ ذلؾ أف يحضر أخد الوالديف الطفؿ مف أجؿ 

 التطعيـ.
ىو إرساء نمط سموكي مختمؼ  يشير إلى التغيرات المستمرة والمتواصمة ألنشطة الفرد بمعنى بخر السمكؾ: (2

لما ىو موجود، كتعديؿ النظاـ الغذائي مع ممارسة الرياضة لفترة زمنية معينة بالنسبة لمذيف يعانوف مف 
السمنة. وما تجدر اإلشارة إليو ىو أف السموؾ ىو أكثر صعوبة في التبني أو اإلتباع مقارنة بالفعؿ، وليذا 

مريف وكذلؾ التغيير في نمط الحياة، لذلؾ فإف القياـ بالفعؿ أو يتطمب السموؾ التعزيز والتحفيز المست
 التصرؼ يكوف ىدفا عمى المدى القصير.

نظرا لمطبيعة المختمفة لممنتج االجتماعي والذي يقدـ عمى شكؿ أفكار اجتماعية تيدؼ  ثالثا/ السمعة المممكسة:
األحياف عمى السمع الممموسة  إلى تغيير سموؾ غير صحي أو تعزيز سموؾ صحي، فإنو يرتكز في بعض

والتي تعمؿ عمى تجسيد وتقريب األفكار االجتماعية إلى الجميور المستيدؼ ومف ثـ زيادة نسبة قبوليا وبالتالي 
حصوؿ التغير المنشود. لذلؾ يعمؿ التسويؽ االجتماعي عمى الترويج لممنتجات الممموسة التي يمكف أف 

اليومية كاألدوية، ووسائؿ الوقاية مف األمراض، وأساليب التطعيـ،  يستخدميا الجميور المستيدؼ في حياتو
 وحزاـ األمف.

وخبلصة القوؿ أف األفكار والممارسات والسمع الممموسة سواء أكانت منفردة أو مجتمعة تشكؿ العناصر 
بحوث ودراسات الرئيسية إلستراتيجية المنتجات االجتماعية والتي يفترض أف يتـ تطويرىا باالعتماد عمى نتائج 

ميدانية مكثفة، كما أف ىذه العناصر الثبلثة لممنتج االجتماعي يجب أف يخدـ كؿ منيا اآلخر باعتبارىا تشكؿ 
بناء واحدا وىي العمود الفقري لمحمبلت الترويجية المطموب تسويقيا ونقؿ إيحاءاتيا أو مفاىيميا أو دالالتيا 

 لمجميور المستيدؼ.
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 السعر الفرع الثاني:

مى الرغـ مف وضوح وبساطة مدلوؿ السعر إال أف ىذا المفيـو غالبا ما يصاحبو نوع مف سوء الفيـ ع
بسبب السعة والشمولية الخاصة بيذا المفيـو وكذلؾ التداخؿ الذي قد يربط ىذا المفيـو ببعض المفاىيـ 

وما يرافؽ ذلؾ المنتج  األخرى. ويمكننا تعريؼ السعر عمى أنو كؿ ما يقدمو الزبوف نظير حصولو عمى منتج
بمعنى العممية التي بمقتضاىا تتـ ترجمة القيـ اإلشباعية في المنتج إلى وحدات نقدية وذلؾ وفؽ أسس عممية 

أما السعر في التسويؽ االجتماعي فيو أكبر مف التكمفة النقدية، لذلؾ فإف ىذا  ومتغيرات اقتصادية واجتماعية.
ى المستوى المفاىيمي)النظري( والعممي، كما أف سعر المنتج العنصر يتطمب نوعا مف التعديبلت عم

االجتماعي البد أف يكوف قاببل لبلحتماؿ والدفع مف طرؼ الجميور المستيدؼ. ولذلؾ فإف سعر المنتج 
االجتماعي يشمؿ كؿ مف المكونيف: السعر النقدي أو القيمة النقدية المدفوعة والسعر غير النقدي أو ما يسمى 

 سعار االجتماعية كما توضحو العبلقة الموالية:بمجموع األ

 

يمكف أف يكوف السعر عبارة عف كمفة نقدية بسيطة، فالعديد مف البرامج االجتماعية مثؿ  أكال/ السعر النقدم:
ثمف حبوب منع  برامج تخطيط األسرة والعيادات الصحية تتطمب ثمنا معينا مف أجؿ خدماتيا أو منتجاتيا مثؿ

 الحمؿ.

كذلؾ وفي كثير مف األحياف فإف سعر المنتج االجتماعي قد يكوف  ثانيا/ السعر غير النقدم)السعر االجتماعي(:
عبارة كمفة أو تكمفة غير نقدية والتي يقصد بيا جميع الحواجز التي يجب عمى الجميور المستيدؼ التغمب 

، أو التي يمكف أف نسمييا بالتضحيات التي ليا عبلقة عمييا مف أجؿ الحصوؿ عمى المنتج االجتماعي
 بالصحة النفسية وتشمؿ كؿ مف الوقت والجيد والتغير في نمط الحياة.

لذلؾ فإف السعر في مضمار التسويؽ االجتماعي يشير إلى كؿ مف التكاليؼ النقدية)المالية(، والعاطفية 
واجييا الجميور لمحصوؿ عمى التغيير السموكي المرغوب، ( التي يBarriersوالنفسية وتكمفة الوقت أو العوائؽ)

وبعبارة أخرى فإف السعر يمثؿ التكاليؼ المرتبطة بشراء المنتج، وتنطوي التكاليؼ عمى تضحيات ذات صمة 
( مثؿ القمؽ المتزايد، أو االجتماعي كاحتماؿ النبذ مف قبؿ Psychological well beingبالصال  النفسي)
قتصادي مثؿ التضحية المالية، أو الوقت مثؿ عدـ المبلءمة، وبيذا كمو فإف السعر في التسويؽ المجتمع، أو اال

 P = Pm + ∑ Pi                       س = س ف + مجمكع س إ

 حيث أف:
 س ف: سعر نقدم.
 .س إ: سعر اجتماعي
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وعمى ىذا األساس يتوجب عمى القائميف  .1االجتماعي يمثؿ كؿ ما يتنازؿ عنو الجميور مقابؿ ما يحصؿ عميو
ا بعيف االعتبارات األمور عمى برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي عند تحديد سعر المنتج االجتماعي أف يأخذو 

 التالية:

إف اليدؼ مف السياسة السعرية ىو حصوؿ أكبر عدد ممكف عمى المنتجات والخدمات االجتماعية والتي  (1
تعرض بأسعار منخفضة أو مجانية. إف بيع المنتجات االجتماعية بأسعار منخفضة أو مجانية القصد مف 

التوعية معروفة لدى األفراد كمقاح ضد مرض السؿ  ورائو كسب أكبر عدد مف الجميور المستيدؼ، ألف
 أو شمؿ األطفاؿ عمى سبيؿ المثاؿ؛

إف حمبلت التسويؽ االجتماعي تيدؼ إلى تحقيؽ توزيع عادؿ، وتكوف ىناؾ مرونة باألسعار، ألف  (2
 أصحاب الدخوؿ المرتفعة يدفعوف سعرا أعمى مف أصحاب الدخوؿ المنخفضة؛

الخاصة بالمنتجات االجتماعية وبالتالي فإف األفراد سوؼ يساىموف ولو بمبمغ األخذ بعيف االعتبار التكمفة  (3
 ضئيؿ في ىذه التكاليؼ؛

إف ىدؼ تقميؿ الطمب عمى المنتجات ذات األثر السمبي عمى المجتمع يكوف مف خبلؿ رفع أسعار ىذه  (4
 .2المنتجات مثؿ الكحوؿ والسجائر

 المطمب الثاني: التكزيع كالتركيج

 التكزيع الفرع األكؿ:

يشير التوزيع إلى المكاف أو إلى الموقع الذي سيتـ بو إيصاؿ أو توصيؿ المنتج االجتماعي المرغوب إلى 
الجميور المستيدؼ، ففي حالة المنتج الممموس عمى المسوؽ االجتماعي أف يوفر منافذ لمتخزيف و أخرى 

في التسويؽ االجتماعي قد يشير إلى قنوات . كذلؾ فإف مفيـو التوزيع 3لمعرض وثالثة لتوزيع المنتج الممموس
في حالة ما  االتصاؿ التي تربط بيف القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي وبيف الجميور المستيدؼ، وىذا

إذا كاف المنتج االجتماعي عبارة عف أفكار ومعمومات تقدـ لمجميور المستيدؼ مف أجؿ التوعية أو التثقيؼ أو 
ئة التي يحمميا لديو، وفي ىذه الحالة فإف القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي تصحي  األفكار الخاط

يرتكزوف عمى قنوات التوزيع غير المباشر بصفة كبيرة مف خبلؿ االستعانة بوسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ لما ليا 
مستيدؼ. أما في أىمية كبيرة في نشر أفكار حمبلت التسويؽ االجتماعي ومف ثـ خمؽ الوعي لدى الجميور ال

حالة ما إذا كاف المنتج االجتماعي عبارة عف خدمات اجتماعية فالتوزيع يقصد بو سيولة الوصوؿ إلى المكاف 
                                                           

1
 .55، ص2011بشًن العالؽ: التسويق االجتماعي، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، جامعة الدكؿ العربية، القاىرة، مصر، 
2
 .201،200، ص.2008يوسف: التسويق الصحي كاالجتماعي، دار ادلناىج للنشر كالتوزيع، عماف، األردف،  ردينة عثماف
3
 .281، ص.2008نظاـ موسى سويداف، نزار عبد اجمليد الربكارم: إدارة التسويق يف ادلنظمات غًن الرحبية، دار احلامد للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، 



 

35 
 

 ................ التأصيل النظري لدراسة التسويق االجتماعي.....الفصل األول:.............................  

الذي تقدـ فيو تمؾ الخدمات االجتماعية وعميو فإف مصطم  المكاف الذي يعتبر البديؿ عف مصطم  التوزيع في 
أو المادي لتقديـ المنتج االجتماعي بؿ ىو يشير إلى البيئية التسويؽ االجتماعي ال يقصد بو الموقع الجغرافي 

المادية لمزود الخدمة ومقدرة ىذا األخير عمى تقديـ خدمات الئقة لممستفيديف باإلضافة إلى سيولة الوصوؿ 
 إلى مكاف تقديـ الخدمة.

تستخدـ  (American Association of Marketingوعمى ىذا األساس فإف جمعية التسويؽ األمريكية)
( كبديؿ عف مصطمحي التوزيع أو المكاف لوصؼ بلية توصيؿ الخدمة االجتماعية Accessمصطم  الوصوؿ)

إلى المنتفعيف أو المستفيديف منيا، حيث عرفت الجمعية األمريكية لمتسويؽ مفيـو الوصوؿ عمى أنو: مختمؼ 
ة سيمة المناؿ لممستفيد مكانيا وزمانيا األنشطة التي يتوالىا مزودو خدمات الرعاية االجتماعية لجعؿ الخدم

. أما إذا كاف المنتج االجتماعي كما أسمفنا سابقا عبارة عف سمسمة متصمة الحمقات يحمؿ 1وسعريا ومعموماتيا
في طياتو كؿ مف السمع المادية الممموسة والخدمات غير الممموسة باإلضافة إلى األفكار وكما يوضحو الشكؿ 

الة فإف مفيـو التوزيع في التسويؽ االجتماعي سيكوف كذلؾ ممتدا وواسعا ليشمؿ كؿ (، ففي ىذه الح03رقـ)
مف المكاف المادي وقنوات االتصاؿ وكذلؾ سيولة الوصوؿ، وعمى ىذا األساس يمكننا القوؿ أف مصطم  

راد التوزيع في التسويؽ االجتماعي يختمؼ باختبلؼ نوع وطبيعة المنتج االجتماعي وباختبلؼ القضية الم
 معالجتيا مف خبلؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي.

وعمى العمـو توجد ىناؾ أربعة حاالت يمكف أف تظير في حمبلت التسويؽ االجتماعي حياؿ توزيع 
-Presentationوالذي يتطمب في بعض األحياف بيانا عمميا بالشرح والوصؼ) المنتج االجتماعي

demonstration)  :كما يمي ، 

 تي يكوف بيا منتج ممموس، ويتطمب توصيؿ رسالتو شرحا وعرضا شخصيا؛الحممة ال أكال:

 الحممة التي يكوف بيا منتج ممموس، وال يتطمب توصيؿ رسالتو شرحا وعرضا؛ ثانيا:

 الحممة التي ال يوجد بيا منتج ممموس، و لكف توصيميا يحتاج شرحا وعرضا شخصيا؛ ثالثا:

موس، وال يتطمب توصيؿ رسالتو شرحا وعرضا شخصيا مثؿ الحمبلت الحممة التي ال يوجد بيا منتج مم رابعا:
 .2الخاصة بحقوؽ اإلنساف

 

                                                           
1
 .71كره، ص.بشًن العالؽ: مرجع سبق ذ 

2
Kotler, Philip and Roberto, Eduardo L: Op-Cit, P.34.  
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 الفرع الثاني: التركيج

يعتبر ىذا العنصر مف أكثر العناصر خطورة وتأثيرا عمى مدى نجاح أو فشؿ حمبلت أو خطط التسويؽ 
. وتجدر اإلشارة إلى أف المزيج االجتماعي، ألنو المربة التي تعكس مف خبلليا كافة األنشطة التسويقية

الترويجي في موقؼ أو قضية اجتماعية معينة ال يعني بالضرورة أنو سيكوف مناسبا لبلستخداـ في ظرؼ 
اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي بخر، ذلؾ أف طبيعة القضية االجتماعية المراد تسويقيا باإلضافة إلى 

يدؼ، ىي التي تحدد ماىية وطبيعة المزيج الترويجي ومقدار الخصائص الديموغرافية والنفسية لمجميور المست
األمور الواجب تخصيصيا في الميزانية التي يحتاجيا القائموف عمى برامج أو حمبلت التسويؽ االجتماعي 
لتنفيذ الحممة الترويجية. وبصفة عامة تعتبر بحوث ودراسات التسويؽ أكثر األدوات واألساليب فعالية في تحديد 

الترويجي األكثر مبلءمة لتحقيؽ األىداؼ المرجوة مف قبؿ القائميف عمى برامج أو حمبلت التسويؽ  المزيج
االجتماعي، ذلؾ أف التعرؼ عمى عادات الوسيمة االتصالية لممزيج الترويجي لدى كؿ شريحة مف الجميور 

تستخدـ مف قبؿ المسوقيف  المستيدؼ ىي التي يجب أف تكوف الموجو والمرشد لبناء إستراتيجية الترويج التي
. كما ال تختمؼ المداخؿ الترويجية المعتمدة في التسويؽ االجتماعي عف تمؾ المستخدمة مف قبؿ 1االجتماعييف

التسويؽ التجاري، غير أف ىناؾ فرقا جوىريا بينيما يكمف في طبيعة الجميور المستيدؼ والخصائص التي 
رويج شكبل مف أشكاؿ االتصاؿ باألسواؽ والجماىير المستيدفة، تميزه كما أشرنا إليو، وبشكؿ عاـ يمثؿ الت

حيث يتـ ذلؾ مف خبلؿ عناصر المزيج الترويجي المتمثمة في: اإلعبلف، البيع الشخصي، تنشيط المبيعات، ، 
 العبلقات العامة، النشر.

جتماعي مف خبلؿ ويعد أىـ صور االتصاؿ حيث تتـ نقؿ رسالة التوعية لحمبلت التسويؽ اال / اإلعالف:أكال
وسائؿ اإلعبلف واسعة االنتشار بتكاليؼ معقولة، ويجري اختيار وسائؿ اإلعبلف في المنظمات االجتماعية 
عبلـ المستفيديف مف توافر  المسؤولة عف الحمبلت التسويقية االجتماعية، بحيث تكوف مبلئمة لتوعية وا 

ويج عف طريؽ اإلعبلف مف الطرؽ الفعالة في تعريؼ الخدمات والمنتجات االجتماعية وشرح مزاياىا، ويعد التر 
لذلؾ فمفيـو اإلعبلف في التسويؽ  .2المستفيديف والمواطنيف بالمنتجات االجتماعية أو الخدمات المقدمة

االجتماعي كأداة ترويجية، غايتو بالدرجة األولى تعريفية وتعميمية أو إرشادية لتعميـ الجميور المستيدؼ كيفية 
نتجات االجتماعية التي سيحصؿ عمييا إلى جانب اليدؼ االقناعي، وعميو فيمكننا القوؿ أف استخداـ الم

اإلعبلف االجتماعي يمثؿ الوقود الذي يحتاجو الترويج االجتماعي كما يمثؿ الترويج االجتماعي القمب النابض 

                                                           
1
 .44،43زلمد إبراىيم عبيدات: التسويق االجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص.
2
 .348، ص 2003تسويق اخلدمات كتطبيقاتو،دار ادلناىج، الطبعة األكىل،عماف،األردف،زكي خليل ادلساعد: 
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تصاؿ االقناعي بيف القائميف والمحرؾ األساسي لحمبلت التسويؽ االجتماعي، وىذا باعتبار أف الترويج يمثؿ اال
 عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي والجميور المستيدؼ .

يعتبر أحد عناصر الترويج لممنظمات االجتماعية، ويتـ مف قبؿ المنظمة القائمة  ثانيا/ البيع)االتصاؿ( الشخصي:
موظفييا مثؿ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي مع السوؽ المستيدفة، وتخصص المنظمات االجتماعية بعض 

المرشديف لمتعامؿ عمى وجو التحديد مع المستفيديف مف خدماتيا، حيث يخمؽ ىؤالء تأثيرا واضحا في 
المستفيديف عف طريؽ الزي الذي يرتدونو، وحديثيـ، ومعاممتيـ لمجميور وتقديـ المعمومات والنصائ  مف أجؿ 

عف طريؽ استخداـ القائميف عمى برامج  كما يمكف أف يتـ البيع الشخصي أيضا .1خمؽ الوعي السميـ ليـ
 وحمبلت التسويؽ االجتماعي وسائؿ االتصاالت الحديثة لمتواصؿ مع الجميور المستيدؼ.

تشمؿ كافة الجيود الترويجية األخرى بخبلؼ اإلعبلف، والبيع الشخصي، والدعاية والنشر  ثالثا: تنشيط المبيعات:
قصير، وذلؾ بإتباع تكتيكات تسويقية تعمؿ عمى رفع قيمة وتيدؼ إلى تنشيط طمب العمبلء في األجؿ ال

كما تسيـ في إثارة وحفز الطمب عمى المنتج  الخدمة االجتماعية والتوعوية لدى الجميور المستيدؼ،
 ومف أمثمة ذلؾ المعارض والندوات واليدايا. االجتماعي

التعريؼ بالمنظمات االجتماعية والخدمات التي تمعب العبلقات العامة دور ميـ في  رابعا: العالقات العامة كالنشر:
تقدميا، ويتجمى ىذا مثبل مف خبلؿ قياـ تمؾ المنظمات بتقديـ خدمات مجانية تيدؼ لصال  أفراد الشعب في 

أما النشر فيو شكؿ . الكوارث والمحف، وكؿ ىذا يخمؽ ليا صورة جيدة لدى المجتمع والمحيط الذيف تعمؿ فييما
فكار والخدمات والسمع االجتماعية بصورة غير شخصية وغير مدفوعة األجر، ويكوف ىذا مف أشكاؿ تقديـ األ

كما  مف خبلؿ المنشورات التي يتـ تقديميا مف قبؿ الجيات الداعمة لمحممة ألفراد الجميور المستيدؼ ومجانا.
وذلؾ حسب يتوجب عمى القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي حسف توظيؼ عناصر المزيج الترويجي 

 طبيعة ونوع الجميور وبشكؿ عاـ فإف مزيج الترويج االجتماعي ييدؼ إلى ما يمي:

جذب االنتباه لممنتج االجتماعي أو الحممة االجتماعية وتكويف الوعي بيا والرغبة في االنتفاع بما تقدمو  (1
 مف منافع ومزايا؛

ائد والخواص الفريدة التي يتمتع بيا المنتج توفير المعمومات والبيانات الكافية عف المنافع والمزايا والفو  (2
 االجتماعي؛

                                                           
 .348، صادلرجع نفسو1
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تكويف صورة ذىنية لممنتج االجتماعي أو الحممة االجتماعية مف أجؿ تسييؿ عممية تبني الجميور  (3
 .1المستيدؼ لممنتج االجتماعي أو استغراقو في الحممة

اؾ والتأثير لدى أفراد الجميور وما تجدر اإلشارة إليو أف حمبلت التسويؽ االجتماعي ومف أجؿ خمؽ اإلدر 
المستيدؼ مف خبلؿ عناصر المزيج الترويجي، فإنيا تمجأ في كثير مف األحياف إلى استخداـ األسموب 
اإلقناعي عف طريؽ توظيؼ أسموب االستماالت بمختمؼ أنواعيا، والتي سوؼ نتطرؽ إلييا في المطمب الثالث 

ث عف موضوع حمبلت التسويؽ االجتماعي بشيء مف مف المبحث الرابع مف الفصؿ الثالث أيف نتحد
 التفصيؿ.

 المطمب الثالث:المزيج المكسع لمتسكيؽ االجتماعي

نظرا لمخصائص التي تتميز بيا المنتجات االجتماعية عف المنتجات الممموسة، فقد تـ توسعة المزيج 
كمو مف أجؿ إنجاح الحمبلت  التسويقي االجتماعي ليتواءـ مع المكونات األربعة السابقة ويدعميا، وىذا

االجتماعية وبالتالي زيادة القبوؿ لممنتجات االجتماعي لدى أفراد الجميور المستيدؼ، وىذه العناصر ىي كما 
 يمي:

 الفرع األكؿ: الدليؿ المادم

تبرز أىمية الدليؿ المادي أو البيئة المادية في مضمار التسويؽ االجتماعي بالذات في كونيا تعطي 
لممنتفع بالخدمة عف جودة الخدمة ذاتيا، ألف الخدمة االجتماعية ىي عبارة عف أداء وىذا األخير يتسـ مؤشرا  

بالبلممموسية، ومف ثـ فإف محتوى البيئة المادية وما تمثمو مف ممموسات تسيؿ مف عممية تقديـ الخدمة 
 االجتماعية.

 الفرع الثاني: األفراد

الجميور المستيدؼ بالحمبلت االجتماعية والقائميف عمييا )األفراد/  تعد العبلقات التفاعمية القائمة بيف
مزودي الخدمة االجتماعية( غاية في األىمية، حيث أف طريقة إنجاز الخدمة في إطار التسويؽ االجتماعي أو 

تعد أسموب أدائيا في مجاؿ تسويؽ الخدمات االجتماعية، أو التثقيؼ والتوعية بالمسائؿ االجتماعية والصحية 
مف األمور الحاسمة، ونظرا لمدور الحيوي الذي يمعبو مزودو ىذا النوع مف الخدمات خصوصا في حاالت 
االتصاؿ الشخصي العالي فإنو يتوجب عمى إدارة التسويؽ االجتماعي أف تعير اىتماما بالغا فيما يخص اختيار 

األساس فإف ىناؾ مجموعة مف الشروط  العامميف وتأىيميـ، وتدريبيـ، وتحفيزىـ والرقابة عمييـ. وعمى ىذا
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الواجب أخذىا بعيف االعتبار فيما يخص األفراد أو العامميف أو القائميف عمى برامج وحمبلت التسويؽ 
 االجتماعي كما يمي:

أف يكوف العامميف في مجاؿ التسويؽ االجتماعي لدييـ الخبرة الكافية في العبلقات اإلنسانية ومعرفة نظرية  أكال:
 لسموؾ البشري؛حوؿ ا

أف تكوف ليـ مفاىيـ أساسية في عمـ النفس وعمـ االجتماع وعمـ النفس االجتماعي وكذلؾ في  ثانيا:
 االتصاالت.

أف يجيدوا استخداـ وسائؿ االستشارة واإلعبلـ وكذلؾ كيفية التعامؿ مع الجميور المستيدؼ والمنظمات  ثالثا:
 .المجاؿ، باإلضافة إلى المعارؼ التسويقية األخرى الداعمة لمقضية أو التي تعمؿ في نفس

 الفرع الثالث: عممية تقديـ الخدمة

يعد أسموب تقديـ الخدمة االجتماعية مف أبرز المسائؿ التي تؤثر بشكؿ مباشر عمى جودة الخدمة، 
قبؿ  وتتضمف عممية تقديـ الخدمة مكونات أساسية مثؿ السياسات واإلجراءات التشغيمية والوظيفية المتبعة مف

مزود الخدمة لضماف تقديـ خدمة ذات جودة لمجميور المستيدؼ، باإلضافة إلى تدفؽ األنشطة في منظمة 
التسويؽ االجتماعي قبؿ، أثناء وبعد تقديـ الخدمة، والتي تؤثر كميا عمى ادراكات واتجاىات أفراد الجميور 

اء عممية التقديـ جديا وجيدا كمما ساعد المستيدؼ، وعميو وجب أخذ ىذه النقطة بعيف االعتبار فكمما كاف أد
 ذلؾ عمى نجاح عممية التسويؽ االجتماعي.

 المطمب الرابع: المزيج التسكيقي المقترح لػ أندريسف

(، والذي يعتبر مف كبار Andreasenباإلضافة إلى ىذه العناصر الثبلثة المضافة، فقد أصر أندريسف)
ضافة عناصر أربعة أخرى لما ليا مف تأثير في نجاح برامج الباحثيف في مجاؿ التسويؽ االجتماعي عمى إ

وحمبلت التسويؽ االجتماعي إذ يقوؿ: إف الفرؽ بيف التسويؽ التجاري وتسويؽ الخدمات، والتسويؽ االجتماعي 
بالذات يكمف في ىذه العناصر األربعة بالذات وىي: الجميور العاـ، الشراكات، السياسات، التمويؿ، والتي 

 . والتي سوؼ نوضحيا في النقاط التالية:1افتيا إلضفاء النكية الفريدة في عالـ التسويؽ االجتماعيينبغي إض

 

                                                           
1 Alan R. Andreasen: social marketing in the 21st Century, sage, London, UK, 2006, pp.232-233. 
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 الفرع األكؿ: الجميكر العاـ

يشير مصطم  الجميور العاـ إلى المجاميع الداخمية والخارجية المعنية بالحمبلت والبرامج االجتماعية، 
رة، فإنو ينبغي عمى المسوفيف االجتماعييف أخذ الجميور العاـ ولكي تكوف ىذه الحمبلت والبرامج فعالة ومؤث

بعيف االعتبار بشكؿ كامؿ وواض . لذلؾ فالجميور العاـ الخارجي يضـ أطرافا، مثؿ الجميور المستيدؼ ذاتو، 
وكذلؾ المجاميع التي تؤثر في ىذا الجميور وصانعي القرارات والسياسات ووسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ، وكذلؾ 

ع المنظمات التي تقع خارج الييكؿ التنظيمي لممنظمة القائمة عمى برامج أو حمبلت التسويؽ االجتماعي. جمي
ومنو وعمى المستوى نفسو مف األىمية فإنو ينبغي إشراؾ الجميور الداخمي في عمميات تطوير البرامج 

 .1أبسط عامؿ والحمبلت االجتماعية وتنفيذىا، وىذا بداءا مف المسؤوؿ األوؿ وانتياءا عند

 الفرع الثاني: الشراكات

غاليا ما تكوف قضايا التسويؽ االجتماعي حيوية وكبيرة مف حيث الحجـ واالتساع واألبعاد وباإلضافة إلى 
الطبيعة الشائكة والتداخمية لبرامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي كؿ ذلؾ يفرض نوعا مف أنواع المشاركة بيف 

لبرامج أو الحمبلت، وخاصة تمؾ المرتبطة بالقضايا الصحية واالجتماعية والخدمة جيتيف أو أكثر لتنفيذ تمؾ ا
ذات الصمة المباشرة بحياة أفراد المجتمع، لذلؾ فإف الحاجة تبدو منطقية لمتعاوف بيف مختمؼ الجيات الفاعمة 

ىداؼ في المجتمع حتى تكوف برامج أو حمبلت التسويؽ االجتماعي في المستوى المطموب لتحقيؽ األ
 .2الموضوعة مسبقا

 الفرع الثالث: السياسات

إف التغيير الذي تستيدفو برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي يتطمب دعـ المجتمع والبيئة المحيطة عمى 
المدى الطويؿ لذلؾ فإنو مف الضروري أف تعمؿ السياسات الحكومية والتنظيمية بمثابة عنصر 

وعمى نطاؽ واسع. فعندما تكوف السياسات الموضوعة مف الكفاءة  (، لمتغيير االجتماعيCatalystحّفاز)
والفاعمية بحث توفر بيئة داعمة لسموؾ معيف،  فإف مف شأف ذلؾ تمكيف أفراد الجميور المستيدؼ مف تغيير 
سموكيـ وتعزيز ىذا السموؾ. لذلؾ فالسياسات الصارمة في مواقع العمؿ والتي تحظر التدخيف عمى سبيؿ 

عؿ مف السيؿ عمى المدخنيف اإلقبلع عف عادة التدخيف مف خبلؿ مشاىدة اآلخريف وىـ ممتنعوف المثاؿ، تج
. باإلضافة إلى ذلؾ فيناؾ بعض القضايا تتطمب إصدار تشريعات مف أجؿ 3عف التدخيف أو رافضيف لو أساسا
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ما تنص عميو  تدعيميا ومف يخالؼ تمؾ التشريعات فإنو سوؼ يتعرض حتما لمعقوبة مف باب الردع، وىذا
 نظرية التاءات الثبلث والتي سوؼ نوضحيا في المطمب الثالث مف المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني.

 الفرع الرابع: التمكيؿ

تحتاج برامج أو حمبلت التسويؽ االجتماعي إلى اعتمادات مالية كبيرة، وقد تكوف ىذه االعتمادات منحا 
قضايا المجتمعية. لذلؾ ينبغي عمى القائميف عمى حمبلت التسويؽ حكومية أو تبرعات مف الييئات الداعمة لم

االجتماعي تأميف وتنويع مصادر التمويؿ لبرامجيـ وحمبلتيـ االجتماعية ألف ىذا مف شأنو أف يضيؼ بعدا 
. انطبلقا مف كؿ ما تـ عرضو في المبحث الثالث 1بخر إلستراتيجية تطوير برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي

يمكننا القوؿ أف نجاح المنظمة القائمة عمى االتصاؿ بالجميور، ومف ثـ نجاح حمبلت التسويؽ فإنو 
االجتماعي مرتبط بشكؿ كبير بالتزاـ ىذه المنظمة القائمة عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي بتقديـ المزيج 

اؾ العميؽ لمقضية التسويقي األنسب وكذلؾ بتطبيقو بدقة وبطريقة مثمى، وىذا يكوف انطبلقا مف اإلدر 
االجتماعية موضوع الحمبلت أو البرامج، باإلضافة إلى الفيـ الجيد لمشكبلت وحاجات ومطالب الجميور 

 المستيدؼ.
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 : عالقة التسكيؽ االجتماعي بالعمـك األخرلثالثالمبحث ال

عية والسموكية وعمـو يعتبر التسويؽ االجتماعي دمجا لفروع معرفية ميمة ىي: التسويؽ والعمـو االجتما
اإلعبلـ واالتصاؿ وغيرىا مف المعارؼ األخرى، فيو بذلؾ يستفيد مف نظريات ونماذج العمـو االجتماعية 
والسموكية مف جانب، وأساليب التسويؽ ونماذجو مف جانب بخر، فالتسويؽ االجتماعي يأخذ توجيا تسويقيا في 

الجتماعية، أي أف التسويؽ االجتماعي بمفيومو المتكامؿ أوسع جانبو العممي، ويتـ تطبيقو بعناية في القضايا ا
وأشمؿ مف مجرد التسويؽ العاـ أو االتصاؿ االجتماعي، حيث يقـو بتطبيؽ فمسفة التسويؽ ونماذجو عمى 
السموؾ الكمي لممنظمات االجتماعية وليس مجرد تنفيذ الحممة االتصالية، كما أنو يستخدـ مفاىيـ التسويؽ مف 

سوؽ، وتصميـ المنتج، والترويج ، باإلضافة إلى تبنيو لنظرية التبادؿ ويطبقيا بطريقة تناسب الطبيعة بحوث ال
المميزة لمقضايا االجتماعية وغيرىا مف المفاىيـ التسويقية.  وعمى ىذا األساس فإننا نجد في مجاؿ التسويؽ 

ت والنماذج المستعممة في ىذا بصفة عامة، والتسويؽ االجتماعي عمى وجو الخصوص العديد مف النظريا
حيث يؤثر  الحقؿ المعرفي، وىذا راجع باألساس إلى العبلقة الترابطية ليذا العمـ مع الحقوؿ المعرفية األخرى

ويتأثر بيا، أي أف التسويؽ االجتماعي في مساره نحو تحقيؽ النضج العممي والعممي وكي يضطمع بالدور 
ف يطاوع عديد المبادئ والمفاىيـ لعمـو أخرى، وىذا خاصة بعد أف اكتسبت المنوط إليو بشكؿ فعاؿ، التجأ إلى أ

العبلقات المتداخمة بيف العمـو ازديادا معرفيا منقطع النظير، وىذا ما يتجمى بصورة واضحة في األساس 
: عمـ األنثربولوجيا، وعمـ االجتماع، وعمـ النفس  النظري لمتسويؽ االجتماعي المستمد مف عدة عمـو

جتماعي، وعمـ االتصاؿ،  حيث توفر كؿ ىذه العمـو معا إمكانية فيـ السموؾ اإلنساني والتعرؼ عمى اال
وعمى ىذا األساس   تصرفات ودوافع الجماعات المختمفة مما يؤدي إلى تحقيؽ أىداؼ التسويؽ االجتماعي.

 طبلقا مف المطالب التالية:فإننا سوؼ نعالج في ىذا المبحث عبلقة التسويؽ االجتماعي مع العمـو األخرى ان

 عبلقة التسويؽ االجتماعي بعمـ االجتماع؛ 
 عبلقة التسويؽ االجتماعي بعمـو االتصاؿ؛ 
 عبلقة التسويؽ االجتماعي باألنثروبولوجيا؛ 
 .عبلقة التسويؽ االجتماعي بعمـ النفس 
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 المطمب األكؿ: عالقة التسكيؽ االجتماعي بعمـ االجتماع

االجتماعي بميداف عمـ االجتماع عبلقة وطيدة، كوف أف التسويؽ االجتماعي ىو  تعتبر عبلقة التسويؽ
نتاج التزاوج الحاصؿ بيف عمـ االجتماع وعمـ التسويؽ، وىذا بعد أف تـ فؾ النظرة الضيقة لمتسويؽ مف طرؼ 

تمالو لمبعد والتوسيع الحاصؿ آلفاقو مف خبلؿ اش كما أشرنا إليو سمفا كؿ مف فميب كوتمر وجيرالد زالتماف
االجتماعي. ويمكف القوؿ أف عمـ االجتماع معني بدراسة درجة تأثير وتأثر سموؾ الجماعات بعادات وتقاليد 
وأعراؼ المجتمع، كما أف عمـ االجتماع معني أيضا بسموؾ الجماعات باإلضافة إلى تأثير العضوية في 

سرة كجماعة صغيرة عمى سموؾ أفرادىا، كما جماعة ما عمى سموؾ أفرادىا جنبا إلى جنب مع دراسة تأثير األ
يتناوؿ عمـ االجتماع الكيفية التي تتشكؿ مف خبلليا الطبقات االجتماعية في مجتمع ما والمحددات الرئيسية 
لمتصنيؼ الطبقي والحركية االجتماعية ليذه الطبقات أو الجماعات، ويفيد عمـ االجتماع في تفسير سموؾ الفرد 

نما في وسط محيط اجتماعي )العائمة، الطبقة أو الجميور نظرا أل ف ىذا األخير ال يعيش منطويا عمى نفسو، وا 
. كما ييدؼ عمـ االجتماع إلى دراسة 1االجتماعية، الجمعيات...الخ(، وكميا تؤثر في سموؾ الفرد أو الجميور

ة بيف األفراد داخؿ ىذا المحيط االجتماعي الذي تتواجد فيو الجماعات أو الجميور، وكذلؾ العبلقات الناشئ
المحيط أو ما يسمى بالتفاعؿ االجتماعي، باإلضافة إلى دراسة المشكبلت واالختبلالت االجتماعية التي يمكف 
أف تظير في المجتمع نتيجة لمتغيرات االجتماعية الحاصمة في المجتمع، الشيء الذي يؤدي إلى بروز 

واألعراؼ السائدة في المجتمع، األمر الذي يستدعي العمؿ  سموكيات سمبية وغير صحية ال تتوافؽ مع المبادئ
 عمى معرفة أسبابيا وأعراضيا ومف ثـ محاولة عبلجيا كي ال تتفاقـ األمور إلى مستوى الخطورة القصوى.

لذلؾ نجد أف التسويؽ االجتماعي يأخذ الكثير مف عمـ االجتماع فيما يخص فيـ السموؾ االجتماعي 
حدوثو والعوامؿ التي تؤدي إلى ذلؾ، باإلضافة إلى معرفة ما سيكوف عميو السموؾ  وتفسيره ومعرفة أسباب

االجتماعي، وذلؾ استنادا إلى معرفة العبلقات الموجودة بيف الظواىر االجتماعية ذات العبلقة بيذا المجاؿ. 
تغيير االجتماعي، باإلضافة إلى كؿ ذلؾ، فقد تـ توظيؼ بعض المفاىيـ المستقاة مف عمـ االجتماع كمفيـو ال

وقادة الرأي وتأثيراتو في مجاؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي، ومف ىنا نجد أف لعمـ االجتماع أىمية كبيرة في 
ميداف التسويؽ االجتماعي والتغيير االجتماعي اليادؼ. وفي الجية المقابمة ونظرا لمخصائص المميزة لمتسويؽ 

وجد مدخؿ التسويؽ االجتماعي قبوال واسعا مف جانب المنظمات االجتماعي واألىداؼ التي يسعى إلييا، فقد 
واألخصائييف العامميف في الميداف االجتماعي، مف خبلؿ االستعانة ببعض أدوات وأساليب ىذا المدخؿ في 
 التعامؿ اليومي مع القضايا االجتماعية وىذا ما أشرنا إليو في المطمب الثالث مف المبحث الرابع لمفصؿ األوؿ.
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 طمب الثاني: عالقة التسكيؽ االجتماعي بعمـك االتصاؿ الم

يرتبط االتصاؿ ارتباط وثيقا ومباشرا بالتسويؽ االجتماعي، بحيث أصب  مف الضروري اليـو دراسة 
االتصاؿ في اإلطار االجتماعي الواسع، لما لو مف تأثير اجتماعي قوي ولمدور الحاسـ الذي يقـو بو في عممية 

إلى الدرجة التي دفعت بالباحثيف إلى التأكيد عمى أىمية االتصاؿ في حياة المجتمعات،  التغيير االجتماعي
 باعتباره عممية مشاركة في األفكار والمعمومات ومحورا أساسيا وحيويا لوجود وتطور المجتمعات البشرية.

مف خبلؿ بعض ( التعبير والتفاعؿ Communicationويمكف تعريؼ االتصاؿ عمى أنو: تعني كممة االتصاؿ)
الرموز لتحقيؽ ىدؼ معيف وتنطوي عمى عنصر القصد والتدبير وىذه الكممة مشتقة مف األصؿ 

( بمعنى المشاركة وتكويف العبلقة أو بمعنى الشائع أو المألوؼ، كما أرجع البعض ىذه Communisالبلتيني)
اىيـ توض  لنا عمى أف ( بمعنى عاـ أو مشترؾ وكؿ ىذه المعاني أو المفCommonالكممة إلى األصؿ)

. 1االتصاؿ عممية تتضمف ثنائية المشاركة والتفاىـ حوؿ موضوع أو فكرة مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ أو برنامج
ويمكف تعريؼ االتصاؿ في إطار اإلعبلـ عمى أنو: بث رسائؿ واقعية أو خيالية تتصؿ بموضوعات معينة، 

احي االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية عمى أعداد كبيرة مف الناس مختمفيف فيما بينيـ في النو 
ويوجدوف في مناطؽ مختمفة، وعمى ىذا األساس فإف االتصاؿ ىو عبارة عف ظاىرة عامة ومنتشرة تقـو بدور 
ال غنى عنو في تحقيؽ التفاعؿ الفكري والحضاري داخؿ المجتمع الواحد، أي أف الخبر أو المعمومة سواء 

تتحقؽ خبلؿ عممية مشاركة بيف المرسؿ والمستقبؿ مف خبلؿ التغذية العكسية، أي أنيا  كانت واقعية أو خيالية
ليست مجرد عممية إرساؿ واستقباؿ لمعمومات أو أفكار ومشاعر بؿ إنيا تفاعؿ بيف جميع العناصر وبالذات 

ضوعا ىامشيا في . انطبلقا مف التعريفيف السابقيف يمكننا القوؿ أف االتصاؿ لـ يعد مو 2المرسؿ والمستقبؿ
نما أصب  مف أىـ الظواىر البشرية واالجتماعية بحكـ كونو نتاج ذلؾ التفاعؿ الذي  الحياة االجتماعية، وا 
يحصؿ بيف الفرد والمجتمع، لذلؾ تعكؼ عمـو االتصاؿ واإلعبلـ إلى الدراسة والوقوؼ عمى العممية االتصالية 

اتيا بالظواىر االجتماعية األخرى، خاصة تمؾ الظواىر التي والتعرؼ عمى حيثياتيا وأبعادىا ومكوناتيا وعبلق
تعكس التفاعؿ بيف الجماعات االجتماعية ومف ثـ محاولة فيـ طبيعة التأثير الواض  الذي تتركو وسائؿ 

 االتصاؿ واإلعبلـ عمى األفراد والمجموعات.

والذي ال يعني فقط اإلعبلـ ومف بيف أىـ الفروع المتعددة لبلتصاؿ نجد ما يسمى باالتصاؿ االجتماعي 
نما يعني اإلقناع أي تغيير براء وسموؾ األفراد وىذا مف أجؿ مكافحة األمراض االجتماعية أو  أو االستعبلـ وا 
تنمية القيـ اإلنسانية، أي كمما دعت الحاجة إلى البحث عف التغيير لفائدة إصبلح المجتمع ككؿ، ومف أمثمة 
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ث والتربية الصحية وحماية المحيط وترسيخ القيـ االجتماعية العائمية، كما ذلؾ الوقاية مف األمراض والحواد
. انطبلقا مما سبؽ يمكننا 1ييدؼ االتصاؿ االجتماعي إلى تطوير مفيـو المشاركة في القرارات العامة والخاصة

تصاؿ القوؿ عمى أف أىداؼ التسويؽ االجتماعي تتطابؽ بدرجة كبيرة مع أىداؼ االتصاؿ بصفة عامة واال
االجتماعي عمى وجو الخصوص، كذلؾ فالتسويؽ االجتماعي باعتباره  نشاط اتصالي يستيدؼ الصال  العاـ 
واالرتقاء بمستوى األفراد، فيو بذلؾ في حاجة ماسة إلى تقنيات ووسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ مف أجؿ توعية 

جتماعي. وعميو فإذا تـ تبني المدخؿ الجميور عبر حمبلت التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ المزيج الترويجي اال
اإلقناعي مف قبؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي، فإف وسائؿ االتصاؿ العامة قد تساعد في تطوير إيحاءات 
وشعارات مثيرة في الحمبلت الترويجية لمتسويؽ االجتماعي، وكذلؾ باستخداـ ناطقيف مف نجـو المجتمع أو كما 

األثر المطموب مف خبلؿ اختيار وسائؿ اإلعبلف األكثر استخداما مف قبؿ  يعرؼ بقادة الرأي، مف أجؿ إحداث
 .2الجميور المستيدؼ بغية تقديـ أفضؿ الوسائؿ والمواد االتصالية المؤدية إلى إحداث التعديؿ المطموب

 المطمب الثالث: عالقة التسكيؽ االجتماعي باألنثربكلكجيا

بدراسة القيـ الجوىرية والمعتقدات والتقاليد الخاصة بالشعوب، ييتـ عمـ األجناس البشرية)األنثروبولجيا( 
وكذلؾ أساليب المعيشة والتكيؼ لئلنساف سواء مف الجوانب المادية مثؿ نمط المباني والمباس والمعدات 

. ويعتبر عمـ دراسة 3المستخدمة، أو الجوانب المعنوية مثؿ المغة والعبلقات االجتماعية السائدة وما يتصؿ بيما
األجناس البشرية أو األنثروبولوجيا االجتماعية مف بيف العمـو التي تنطوي تحت دائرة العمـو السموكية، فيو 
بذلؾ يجمع بيف خصائص العمـو الفردية اإلنسانية التي تركز عمى دراسة اإلنساف الفرد مثؿ عمـ النفس 

وعمـ األدياف وغيرىا. ولعؿ مف أىـ وخصائص العمـو االجتماعية األخرى مثؿ عمـ االقتصاد وعمـ السياسة 
المفاىيـ في عمـ األنثروبولجيا ىو مفيـو الثقافة والذي يعني طريقة الحياة لمجتمع ما، ومف ثـ فإف ىذه الطريقة 
في الحياة الشؾ أنيا تتضمف العديد مف مظاىر السموؾ اإلنساني االجتماعي والتي تحوي في طياتيا العادات 

 والتقاليد والقيـ.

ا كاف التسويؽ االجتماعي ييدؼ إلى إحداث تعديؿ محسوب ومتدرج في القيـ والمعتقدات وأنماط ولم
السموؾ لدى الجميور المستيدؼ لتصحيحيا، مف خبلؿ ما يقـو بو مف تدخؿ مقصود ومباشر ىدفو إحداث 

ا األساس فإف تعديؿ في شكؿ ومضموف المتغيرات االجتماعية داخؿ األسر أو الجماعات المستيدفة، وعمى ىذ
دراسة وتحميؿ المفاىيـ واألدوات المستخدمة مف قبؿ األنثروبولوجيا االجتماعية يساعد كثيرا في تخطيط 
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وتصنيؼ ومتابعة حمبلت التسويؽ االجتماعي. كما تساعد مفاىيـ األنثروبولوجيا االجتماعية القائميف عمى 
المقاومة التي قد تواجو برامجيـ االجتماعية  حمبلت التسويؽ االجتماعي في توقع أو تقدير درجة أو حجـ

التسويقية، وخاصة تمؾ المرتبطة بشكؿ مباشر مع العادات واألعراؼ والقيـ الخاصة بالثقافة الحضارية األصمية 
. كذلؾ تعتبر االستعانة بخبراء مؤىميف في 1أو الفرعية المراد تعديميا مف خبلؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي

وجيا االجتماعية مف العوامؿ المساعدة في تخطي العديد مف العقبات والصعوبات التي قد تعرقؿ حقؿ األنثروبول
نجاح خطط المسوؽ االجتماعي وبرامجو اليادفة إلحداث التعديؿ المطموب في السموؾ االجتماعي، ذلؾ أف 

 وف المتبنوف األوائؿمساعدة الخبراء االجتماعييف لرجؿ التسويؽ االجتماعي تؤدي إلى تحديد مف ىـ المجدد
ألية أنماط سموكية يراد تعديميا، كما ينتج عف ىذه الخبرات والمؤىبلت االجتماعية معرفة ىامة باألساليب 
المؤدية لتقييـ السموؾ االجتماعي المراد تعديمو، وىذا باعتبار أف خبرات ىؤالء الخبراء تساعد المسوقيف 

واإليحاءات األكثر تأثيرا واألكثر قبوال مف طرؼ الجميور االجتماعييف في تحديد أي الجمؿ والكممات 
 . 2المستيدؼ عمى تعديؿ السموؾ االجتماعي موضع االىتماـ

 المطمب الرابع: عالقة التسكيؽ االجتماعي بعمـ النفس 

ييتـ عمـ النفس أساسا بدراسة سموؾ الفرد والظروؼ التي تصاحب أو تسبؽ ذلؾ السموؾ مما يساعد عمى 
يادة التنبؤ بو والتحكـ بتصرفاتو، كما ييتـ بتحميؿ الدوافع اإلنسانية وانعكاساتيا السموكية، لذلؾ فإف عمـ فيمو وز 

النفس يبحث في أسباب السموؾ اإلنساني أثناء تفاعمو مع البيئة ومحاولة تحقيؽ التوافؽ معيا، وعمى ىذا 
تمع، فالسموؾ الفردي ىو محصمة التفاعؿ األساس يمكف تعريؼ عمـ النفس عمى أنو عمـ سموؾ الفرد في المج

. ويعد عمـ النفس أحد 3بيف تفكير الفرد، الدوافع أو الرغبات التي يشعر بيا والعواطؼ التي تعتمؿ في نفسو
الروافد األساسية التي يعتمد عمييا التسويؽ االجتماعي، فالتكويف النفسي لمفرد لو تأثير كبير في حمبلت 

مف خبلؿ دراسة العوامؿ النفسية والداخمية التي تؤثر في سموؾ الفرد والجميور، مثؿ  التسويؽ االجتماعي وىذا
التعرؼ عمى الدوافع وراء السموؾ، وفيـ بلية إدراكو الحسي وكيفية تكويف االتجاىات لديو وتغييرىا، وصفاتو 

ذكرىا، وكؿ ىذه الشخصية وقدرتو عمى استيعاب المعمومات وطريقة معالجتو ليا، ومدى االحتفاظ بيا وت
العوامؿ مجتمعة ميمة لدراسة وفيـ سموؾ الفرد أو الجميور أثناء االتصاؿ بو، مما يساعد عمى تصميـ 
حمبلت تسويقية اجتماعية مدروسة بناء عمى خصائص الجميور النفسية. كما يستمد حقؿ التسويؽ االجتماعي 
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 Perceptionـ النفس ولعؿ أبرزىا؛ نظرية اإلدراؾ)الكثير مف المفاىيـ واألصوؿ العممية واألطر النظرية مف عم

Theory(ونظرية التعمـ )Learning Theory)  وكبل النظرتيف ميمتيف في معرفة مدى تمقي وفيـ وتذكر
الجميور المستيدؼ لمعمومات حمبلت التسويؽ االجتماعي، حيث يستفاد مف األولى معرفة الكيفية أو اآللية 

واستقباؿ معمومات حمبلت التسويؽ االجتماعي أما الثانية فيستفاد منيا في معرفة التي يتـ مف خبلليا تمقي 
مدى فيـ وتذكر الجميور لمعمومات حمبلت التسويؽ االجتماعي باإلضافة إلى الكيفية يستجيب بيا الجميور، 

بلت التسويؽ وكذلؾ الكيفية التي تزيد مف عممية التعزيز أو التدعيـ لمسموكيات واألفكار التي تطرحيا حم
 االجتماعي.

كذلؾ فقد امتد شغؼ التسويؽ االجتماعي ليصؿ إلى ميداف عمـ النفس االجتماعي باعتباره المنطقة التي 
الدراسة العممية لخبرات األفراد وسموكيـ مف ناحية  تقع مابيف عمـ النفس وعمـ االجتماع وىو بذلؾ يعني

ف عمـ النفس االجتماعي ىو ذلؾ العمـ الذي يدرس ذلؾ الجزء المواقؼ االجتماعية ذات األثر، وبتعبير بخر فإ
مف الوعي االجتماعي الذي يتكوف ويؤدي وظيفتو كنتيجة إجمالية لبلنعكاس المباشر لحقائؽ الواقع االجتماعي 
في وعي األفراد أو لتفسيرىـ النفسي لممعمومات عف ىذه الحقائؽ، وبذلؾ ينشأ المضموف الرئيسي لعمـ النفس 

. ومف بيف المفاىيـ التي 1تماعي كنتيجة لتفاعؿ وعي الناس المندمجيف في نظاـ ما مف الفعؿ المشترؾاالج
استعارىا التسويؽ االجتماعي مف حقؿ عمـ النفس االجتماعي نجد كؿ مف مصطم  االتجاىات النفسية، 

مـ النفس االجتماعي الذي التأثير، وكذلؾ ديناميكية الجماعة والتي يمكف تعريفيا عمى أنيا ذلؾ الفرع مف ع
يبحث في كيفية تكوف الجماعة وكذلؾ في كيفية تغير بناء الجماعة ووظائفيا بحيث تصب  ذاتية التوجيو، 
نما مرد ذلؾ لجيود أعضائيا في حؿ مشكبلتيـ وفي إشباع  فالجماعة ال تتكوف وال تتغير بصورة بلية وا 

مف إعادة البناء والتوافؽ بقصد التخفيؼ مف التوتر بيف حاجاتيـ، فالجماعة الديناميكية في عممية مستمرة 
 ، وىذا ما تصبو إليو برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي.2أعضائيا بقصد حؿ المشكبلت المشتركة

( إلى وجود اتجاه kotler & Fox)انطبلقا مما سبؽ يمكننا التأكيد عمى ما أشارا إليو كؿ فميب كوتمر وفوكس
خدامات التسويؽ االجتماعي في معالجة العديد مف القضايا االجتماعية، وبالتالي فاف متنامي لمتوسع في است

نما إلى تطبيؽ المفيـو المتكامؿ لمتسويؽ  التغيير االجتماعي لـ يعد في حاجة إلى مجرد معمنيف اجتماعييف وا 
التدريب وذلؾ عمى االجتماعي، وىذا يقتضي ضرورة توافر مسوقيف اجتماعييف عمى درجة عالية مف األعداد و 

 النحو التالي:

                                                           
  الثالثل دلزيد من ادلعلومات يرجى مراجعة الفص
1
 .261، ص 2011نبيل عبد اذلادم: تشكيل السلوؾ االجتماعي، دار اليازكرم العلمية للنشر ك التوزيع، الطبعة األكىل، عماف، األردف،  

2
.165ادلرجع نفسو، ص  
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التدريب عمى أساليب وأدوات وتكنولوجيا التسويؽ مع التركيز عمى كؿ مف؛ دراسة وتحميؿ السوؽ، التحميؿ  أكال:
 االقتصادي، نظرية اإلدارة؛

وحيث أف المسوؽ االجتماعي يسعى إلى تغيير السموؾ فأنو يكوف في حاجة إلى التدريب عمى المفاىيـ  ثانيا:
عمـ النفس، عمـ االجتماع، عمـ النفس االجتماعي، عمـ دراسة األجناس، عمـو  ألساسية لمعمـو التالية؛ا

 .1االتصاالت

عنصر بالتحديد في وقد أشرنا إلى ىذه النقطة الحساسة لما عالجنا المزيج التسويقي االجتماعي الموسع و 
جب أخذىا بعيف االعتبار عند اختيار األفراد مف الشروط الوا جممة( مف خبلؿ تأكيدنا عمى Peopleاألفراد)

انطبلقا مف كؿ ما سبؽ يمكننا توضي  عبلقة التسويؽ  العامميف أو القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي.
 االجتماعي مع العمـو األخرى، وىذا انطبلقا مف مفيـو جذور التسويؽ االجتماعي كما يوضحو الشكؿ الموالي:

 ر التسكيؽ االجتماعي(: جذك 03الشكؿ رقـ)

 

 

 

 

                                                           
1
 Karen F.A. Fox& Philip Kotler: The marketing of social causes; the first 10 years, Journal of marketing, 

Vol.44, No, 03, PP, 24-33, 1980, P. 33. 

 التسػكيؽ:
 التجارم + في القطاع العاـ

 السياسة االجتماعية:
كالعمكـ السمككية العمـك االجتماعية  

 باإلضافة

كيؽ التس
 االجتماعي

 

المحصمة 
 النيائية

 المصدر: مف إعداد الباحث
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 : مدارس كنظريات مدخؿ التسكيؽ االجتماعيرابعالمبحث ال

يشكؿ ىذا المبحث خطوة استكشافية أولى عمى طريؽ البحث في فيـ النظريات الحاكمة لميداف التسويؽ 
المبحث عمى وجو الخصوص نقاشا االجتماعي وكأي خطوة جديدة فقد تثير الدراسة عموما ومحتويات ىذا 

وانتقادا، وىذا ما نبحث عنو مف أجؿ إثراء النقاش وتطوير مدخؿ التأصيؿ النظري لمتسويؽ االجتماعي كأحد 
فالمتصف  والمتفحص ألدبيات التسويؽ االجتماعي يبلحظ أف ىناؾ  مساىماتنا المتواضعة في ىذا المجاؿ.

جتماعي حوؿ ما إذا كاف لمتسويؽ االجتماعي نظرية أـ ال؟. جداؿ محتدـ بيف منظري وباحثي التسويؽ اال
ويعود ىذا االختبلؼ أساسا نتيجة لحداثة حقؿ التسويؽ االجتماعي في معالجة القضايا المجتمعية مف جية، 

لى تعدد واختبلؼ مدارس الفكر لمتسويؽ االجتماعي التي تَُنِظر ليذا المجاؿ المعرفي، وكذلؾ حوؿ التطبيؽ  وا 
ؿ لممارسة التسويؽ االجتماعي في المسار الميداني لو. وفي ىذا الخصوص بالذات برزت في مسار األمث

التسويؽ االجتماعي مدرستيف أساسيتيف؛ األولى عرفت باسـ المدرسة التقميدية، والثانية تسمى بالمدرسة 
مفت في النظر إلى ىذه لذلؾ فقد تعددت اآلراء وتباينت وجيات النظر لدى كبل المدرستيف واخت التقاربية.
وفي ظؿ النقاش والجداؿ حوؿ ماىية  بالتحديد)وجود أو عدـ وجود نظرية لمتسويؽ االجتماعي(، الجزئية

أف التسويؽ االجتماعي، يقر بعض الباحثيف عمى وجود نظرية خاصة بالتسويؽ االجتماعي، وذلؾ باعتبار 
ؽ االجتماعي باعتبار التسويؽ التجاري الحاضنة نظرية التسويؽ التجاري تنسحب بالضرورة عمى عمـ التسوي

، في حيف أف البعض اآلخر ينفى ذلؾ بؿ ويؤكد عمى أف التسويؽ والمنطمؽ الرئيسي لمتسويؽ االجتماعي
حقؿ معرفي يطبؽ مجموعة مف النظريات األخرى، وىذا  االجتماعي ليس نظرية واضحة الحدود بقدر ما ىو

ال يمكنو أف يتوقؼ فقط عند حدود النظرية التسويقية  قؿ معرفي متشعبباعتبار أف التسويؽ االجتماعي ح
التجارية التقميدية، بؿ يتعداىا إلى العديد مف النظريات األخرى التي تتوافؽ مع أىدافو وما يسعى إليو في نياية 

 الب التالية:المطاؼ أال وىو التغيير االجتماعي اليادؼ. وىذا ما سوؼ نناقشو في ىذا المبحث مف خبلؿ المط

 مدارس التسويؽ االجتماعي؛ 
 نظرية التسويؽ االجتماعي؛ 
 نظرية في التسويؽ االجتماعي؛ 
 .نظرية مع التسويؽ االجتماعي 
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 المطمب األكؿ: مدارس التسكيؽ االجتماعي

نتيجة لتوسعة المفيـو الذي أتى بو كؿ مف كوتمر وسيدنى حوؿ التسويؽ مف خبلؿ إضافة البعد 
والذي نتج عنو سجاؿ بيف الباحثيف بيف مؤيد ورافض ليذه التوسعة، كذلؾ وكنتيجة لتوسيع  االجتماعي لو

( حقؿ معرفي جزئي جديد Coinمفيـو التسويؽ والذي ظير في خضمو حدثا بارزا فيما بعد مف خبلؿ استحداث)
لذي نتج عنو ىو ، وا1971أسماه كؿ مف فميب كوتمر وزالتماف تحت مسمى التسويؽ االجتماعي وألوؿ مرة عاـ

اآلخر لغطا وخمطا مفاىيميا حوؿ ماىيتو وحوؿ أمثمية تطبيقيو مما نتج عنو تعدد في األفكار وكذلؾ تعدد في 
الرؤى حوؿ التوظيؼ الممارساتي ليذا الحقؿ المعرفي المستحدث في معالجة القضايا االجتماعية، والذي نجـ 

أشار إلى ذلؾ أندريسف نتيجة لبروز نوع مف الجدؿ عنو كذلؾ أزمة ىوية خطيرة كادت أف تعصؼ بو كما 
والتضارب في األفكار بيف باحثي التسويؽ بصفة عامة وباحثي وأخصائي التسويؽ االجتماعي بصفة خاصة، 
األمر الذي ميد إلى ظيور تياريف أو مدرستيف مختمفتيف في الطرح النظري وفي الممارسة الميدانية  لمتسويؽ 

 االجتماعي كما يمي:

 (Traditional Schoolالفرع األكؿ: المدرسة التقميدية)

ينطمؽ أنصار المدرسة التقميدية مف فكرة مفادىا أنو يمكف نقؿ أو استعماؿ مفاىيـ وأدوات التسويؽ العاـ 
أو التجاري وتطبيقيا في مجاؿ التسويؽ االجتماعي وذلؾ مف خبلؿ توظيفيـ لمنموذج االقتصادي 

، فالتقميديوف بذلؾ يدافعوف بقصد أو دوف قصد عمى إمكانية االعتماد عمى أساليب العقبلني)الرشيد( لمسموؾ
لكف  وأدوات التسويؽ التقميدي المستعممة في المبادالت التجارية و إدراجيا في حقؿ التسويؽ االجتماعي.

واعتمادىـ عمى  وبالرغـ مف القواسـ المشتركة بيف أصحاب المدرسة التقميدية كمجموعة واحدة مف خبلؿ تبنييـ 
( إال أف ىناؾ بعض االختبلفات التي ظيرت فيما بينيـ حوؿ Neoclassical Theoryالنظرية النيوكبلسيكية)

مدى استعماؿ أدوات التسويؽ التجاري دوف أخرى وكذلؾ كيفية تطبيقيا داخؿ حقؿ التسويؽ االجتماعي، 
ية مما أدى إلى ظيور تياريف؛ األوؿ يطمؽ عمييـ الشيء الذي فت  باب االنقساـ داخؿ مجموعة المدرسة التقميد

 .1(Strategistsأما التيار الثاني فيطمؽ عمييـ اإلستراتيجيوف ) (،Soloists)اسـ األحاديوف 

يركز المنفردوف جيودىـ عمى دراسة عنصر أو عنصريف عمى األكثر (: Soloists)أكال/ األحاديكف أك المنفردكف
لؾ فيـ يميموف إلى األخذ بالمفيـو الحرفي لفكرة التسويؽ االجتماعي التي مف عناصر المزيج التسويقي لذ

اقترحيا كؿ مف كوتمر وزالتماف في بداية السبعينيات مف خبلؿ التأكيد عمى أف التسويؽ االجتماعي ما ىو في 
                                                           

1 Alicia G.A, et al.: Extending the Vision of Social Marketing through Social Capital Theory: Marketing in the 

Context of Intricate Exchange and Market Failure, Marketing Theory, Volume (3); 323-343, sage publications, 
2003, P.327, 328. 
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س وفميب . وىو نفس الطرح الذي أكده كؿ مف فوك1حقيقة األمر إال عبارة عف أسموب لتعزيز وترويج األفكار
في بداية الثمانينيات عندما أكدا عمى أف الترويج ىو العنصر الوحيد مف عناصر المزيج التسويقي الذي  كوتمر

وما تجدر اإلشارة إليو أف معظـ البحوث التي قاـ بيا  .2يمكف نقمو بسيولة إلى مجاؿ التسويؽ االجتماعي
ر، وكانت كميا تركز بشكؿ أساسي عمى دور الترويج المنفردوف في بداية الثمانينيات غمب عمييا طابع التنظي

في مجاؿ التسويؽ االجتماعي، فيـ بذلؾ ركزوا بشكؿ كبير عمى مفيـو الترويج أو اإلعبلف االجتماعي كمفيـو 
في نياية المطاؼ عف قصر نظر تسويقي  مساوي تماما لمفيـو التسويؽ االجتماعي، غير أف ىذا التصور يدؿ

دوف. لكف بالرغـ مف ىذا القصور فقد كانت ىناؾ بعض االستثناءات التي قاـ بيا كؿ مف بخر وقع فيو المنفر 
 .3أندريسف مف خبلؿ أعمالو والتي نادى فييا إلى ضرورة إضافة عنصر التوزيع إلى حقؿ التسويؽ االجتماعي

لى غاية التسعينيات وبشكؿ مركز عمى  دور الترويج في بينما تواصمت األعماؿ األخرى مف قبؿ األحاديوف وا 
مجاؿ التسويؽ االجتماعي مما ولد الكثير مف االنتقادات ليـ. لذلؾ ونظرا لخصوصية التسويؽ االجتماعي 
المعقدة نوعا ما، فإنو مف المنطقي أف نفترض عمى أف التسويؽ يحتاج أكثر مف عنصر مف عناصر المزيج 

 يكفي لئلحداث التغيير االجتماعي المطموب، وىذا التسويقي لتنفيذه، ومف ثـ يمكننا القوؿ أف الترويج وحده ال
ما فشؿ المنفردوف في فيمو مف خبلؿ تركيز كؿ جيدىـ عمى مكونات معزولة مف عناصر المزيج التسويقي 
واالبتعاد عف االتجاه التسويقي الحديث والذي يتميز بكونو فمسفة شاممة ال مجرد توظيؼ عنصر أو عنصريف 

 مف مزيجو التسويقي. 

مف فكرة مفادىا أف االعتماد عمى كؿ مكونات المزيج  ينطمؽ اإلستراتيجيوف: (Strategists)نيا/ اإلستراتيجيكفثا
ال فقدت  التسويقي أمر ميـ في حقؿ التسويؽ االجتماعي، وال يمكف فصؿ أحد ىذه المكونات عف األخرى وا 

ؿ والتسويؽ االجتماعي عمى وجو ىذه الوصفة )المزيج التسويقي( قيمتيا العممية في مجاؿ التسويؽ كك
فتكمف  زليف. أما نقطة االختبلؼ الثانيةالخصوص، وىذا ىو وجو االختبلؼ األوؿ بينيـ وبيف المنفرديف أو العا

في نظرة اإلستراتيجييف لؤلىمية المتزايدة لدور اإلستراتيجية في تخطيط النشاط التسويقي االجتماعي، وىذا ما 
اف الشأف مع المنفرديف أو األحادييف، فإف اإلستراتيجييف كذلؾ اختمفت وجيات نظرىـ . وكما ك4أىممو المنفردوف

وتعددت أفكارىـ ومف ثـ تشعبت اتجاىاتيـ إلى ثبلثة توجيات: االتجاه األوؿ يدافع عف استعماؿ كؿ مكونات 
إلستراتيجية التسويقية المزيج التسويقي في مجاؿ التسويؽ االجتماعي، أما االتجاه الثاني فيركز اىتمامو عمى ا

وكيفية صياغتيا، وتنفيذىا، والرقابة عمييا في مجاؿ التسويؽ االجتماعي، أما االتجاه الثالث فيو يزاوج بيف 

                                                           
1
 Philip Kotler, Gerald Zaltman, Op-Cit, p.05. 

2
Karen F.A. Fox& Philip Kotler,Op-Cit, P.25. 

3 Andreasen, A.R.: A Power Potential Approach to Middlemen Strategies in Social Marketing, European 

Journal of Marketing, Volume18 (4) 56–71, Emerald publications, 1984, P.58. 
4 Alicia G.A et al: Op-Cit, P.327, 328. 
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االتجاىيف األوؿ والثاني، وىو بذلؾ يرى أف نشاط التسويؽ االجتماعي يحتاج إلى كؿ عناصر المزيج التسويقي 
لى اإلستراتيجية التسويقي  ة التي توجو ىذا النشاط مف جية أخرى.مف جية، وا 

كما عرفت الدراسات التي عممت عمى توظيؼ جميع عناصر المزيج التسويقي ضمف مجاؿ التسويؽ 
االجتماعي صعوبات متنوعة نتيجة لخصوصيات وفرادى التسويؽ االجتماعي، وىذا ما عبر عنو كؿ مف بمـو 

تحت عنواف: "المشاكؿ والتحديات في التسويؽ ، والموسـو 1981ا المنشور سنة مفي مقالي ونوفيمي
االجتماعي"، حيث وضحا فيو وجود صعوبة في تصميـ المنتجات االجتماعية التي تسم  بتغيير أو تمبية 
حاجات الجميور المستيدؼ، وتكمف الصعوبة بشكؿ واض  في تسعير وترويج ىذه المنتجات االجتماعية وذلؾ 

لمتمويؿ، وىذا ما أدى لمبحث في تطوير عناصر المزيج  كبيرالغياب الراجع باألساس إلى النقص الفادح و 
. وىذا ما 1الخاص بالتسويؽ االجتماعي ومحاولة تعديميا حسب خصوصية البيئة االجتماعية التي يعمؿ فييا

اؾ إضافة إلى ىذا فقد كانت ىن أشرنا إليو لما تكممنا عف المزيج التسويقي الموسع والمقترح مف طرؼ أندريسف.
مجموعة مف البحوث والدراسات التي ركزت عمى دور اإلستراتيجية في مجاؿ التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ 
صياغة وتخطيط اإلستراتيجيات التسويقية، وقد كانت ىناؾ بعض المعوقات التي واجيت ىذا االتجاه نتيجة 

(، مما يحوؿ Steinerعنو ستاينر) لخصوصيات البيئة التسويقية االجتماعية والتي تتسـ بعدـ اليقيف كما عبر
عمى  دوف تنفيذ استراتيجيات التسويؽ االجتماعي عمى الوجو المطموب، وقد أكد عمى ذلؾ كؿ مف بمـو ونوفيمي

أف نقص التمويؿ سيؤثر بشكؿ كبير عمى القياـ ببحوث التسويؽ مما ينجر عنو صعوبة في تحديد الجميور 
األساسية حوؿ طبيعة المشكمة وطبيعة الجميور سينتج عنو بكؿ  المستيدؼ، ومف ثـ فإف غياب المعمومات

 تأكيد قصورا واضحا في أداء وفاعمية ىذه االستراتيجيات.

وفي ظؿ تمؾ الصعوبات التي واجيت التسويؽ االجتماعي، كاف التوجو الثالث لمجموعة االستراتيجييف 
ؿ مع ميداف التسويؽ االجتماعي، وذلؾ مف خبلؿ (، لمتعامHolistic approachباعتمادىا عمى المنيج الكيبلني)

استعماؿ جميع مكونات المزيج التسويقي، فضبل عف التركيز عمى الجانب االستراتجي لتخطيط النشاط 
التسويقي االجتماعي. ومف بيف أىـ البحوث والدراسات الخاصة بالمنيج الكيبلني في مجاؿ التسويؽ 

، تحت عنواف: 2000 عاـ( William,A.Smithلحصر دراسة سميث)االجتماعي نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال ا
وأىـ ما ميز ىذا االتجاه  (Social marketing ;An evolving definitionالتسويؽ االجتماعي؛التعريؼ المطور )

                                                           
1
 Bloom, P., Novelli, W: Problems and Challenges in Social Marketing, Journal of Marketing, Vol. 45(spring), 

PP.79–88, 1981, P.83, 84. 
 ؿ:دلزيد من ادلعلومات يرجى مراجعة ادلقا

Smith, W.A: Social marketing; an evolving definition, American Journal of Health Behaviours, Vol 24(1), 2000, 
PP.11-17. 
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ىو تركيزىـ الدائـ عمى طبيعة السوؽ االجتماعية المعقدة مف خبلؿ بحوث ودراسات السوؽ بغية الحصوؿ عمى 
ات يمكف االستعانة بيا في صياغة اإلستراتيجية التسويقية المبلئمة وتنفيذىا عمى شكؿ مزيج تسويقي معموم

 متكامؿ يمبي حاجات الجميور المستفيد ويتواءـ مع خصوصية السوؽ االجتماعية.

 (Convergent Schoolالفرع الثاني: المدرسة التقاربية)

لذيف وضعوا األسس األولى لممنيج التقاربي بيف التسويؽ اقترنت المدرسة التقاربية بأسماء الباحثيف ا
االجتماعي وبقية العمـو األخرى ذات الصمة بالقضايا االجتماعية، والتي ارتبطت أعماليـ مع نياية الثمانينيات 

(، إضافة إلى Altman(، وألتماف)Morris( وموريس)Sirgy(، سيرجي)Kotlerمف القرف العشريف أمثاؿ كوتمر)
لباحثيف اآلخريف الذيف أضافوا مساىمات كبيرة في مجاؿ التسويؽ االجتماعي، وقد جاءت ىذه المدرسة أعماؿ ا

كرد فعؿ ضد القصور والفشؿ الذي ظير لدى المدرسة التقميدية في التعامؿ مع التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ 
ماعي، الشيء الذي ولد كثيرا مف االىتماـ فقط بنقؿ أساليب وأدوات التسويؽ التجاري إلى حقؿ التسويؽ االجت

حيث يرى أصحاب ىذه المدرسة أف التسويؽ االجتماعي ال  الصعوبات وعدـ نجاح معظـ الدراسات الميدانية.
بد لو مف أف يتخطى حدود التسويؽ التجاري إذا أراد تطوير حقمو المعرفي، ومف بيف ىؤالء نجد قميناف 

مف خبلؿ مناداتيـ بتطبيؽ المنيج التقاربي لدراسة التسويؽ ( وبخروف Glenane-Antoniadisأنتونياديس )
االجتماعي وانتقادىـ الشديد لممنيج الكبلسيكي المتبع في ميداف التسويؽ االجتماعي، باعتبار أف المنيج 

. 1الكبلسيكي يوظؼ التفكير التقميدي لمتسويؽ التجاري الذي أظير قصورا كبيرا في معالجة القضايا االجتماعية
(، عمى توضي  االختبلفات الموجودة بيف كؿ مف طبيعة  Peattie& Peattieحيف يدعو كؿ مف بيتي وبيتي)في 

ومجاؿ التسويؽ التجاري واالجتماعي وىذا بغية الفصؿ بيف الحقميف المعرفييف، وىذا مف خبلؿ دعوتيما بأف 
لقاعدة النظرية لمتسويؽ التجاري التسويؽ االجتماعي يحتاج أيضا كذلؾ إلى تطوير قاعدة نظرية متميزة عف ا

يجاد أدواتيا الفريدة ونماذجيا، بؿ وحتى في صياغة مفرداتيا ومصطمحاتيا  التقميدي وىذا عف طريؽ خمؽ وا 
. وما تجدر اإلشارة إليو، ىو أف األساليب االجتماعية المعتمدة مف قبؿ أنصار المدرسة التقاربية، 2ومفاىيميا

ف الظواىر االجتماعية ديناميكية ومتشابكة، كانت ىي األكثر مبلءمة في دراسة بعد إدراكيـ إلى أف العديد م
التسويؽ االجتماعي نظرا لمخصوصية االجتماعية لمقضايا المعالجة، وىو ما مكف التسويؽ االجتماعي مف 

 تحقيؽ العديد مف النجاحات في معالجة القضايا المجتمعية.

                                                           
1
 Susana Regina Bacelar de Vasconcelos Marques: Creating value through relationships; a critical 

contribution from social marketing, a thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the 
degree of doctor of philosophy, the university of Stirling, Scotland, UK, 2008, P.79 
2
 Sue Peattie, Ken Peattie: Ready to fly solo? Reducing social marketing’s dependence on commercial 

marketing theory volume 3(3), 365-385, Sage Publications, 2003, P.378. 
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( في Relational approach( عمى أف منيج العبلقات)Mackintosh( وماكينتوش)Steadكما أكد ستيد)
دراسة التسويؽ االجتماعي يعتبر األكثر مبلءمة لمتسويؽ االجتماعي بدال مف منيج الصفقات أو 

(، المعتمد في ميداف التسويؽ التجاري التقميدي، وىذا مف خبلؿ تأكيدىما Transactional approachالمعامبلت)
تدعيـ العبلقات ليس في حد ذاتو رفضا لتغيير السموؾ كيدؼ رئيسي لمتسويؽ عمى أف االنتقاؿ إلى 

االجتماعي، بؿ إف الوصوؿ والتقدـ نحو تحقيؽ ىذا اليدؼ والمتمثؿ في التغيير السموكي يكوف مف خبلؿ 
فقد . وفي ىذا اإلطار 1االعتماد عمى الرؤية الشاممة والتفكير االستراتيجي وىذا ما يتضمنو منيج العبلقات

( إلى أف التغيير السموكي لديو جانباف ميماف؛ الجانب العاطفي والجانب Hastingsأشارت دراسة ىاستينغ)
العقبلني الرشيد، وعمى ىذا األساس يتوجب عمى المسوقيف االجتماعييف أف يأخذوا بمبدأ العبلقات عوضا عف 

أف بناء ىذه العبلقات ال يكوف فقط مع مبدأ المعامبلت أو الصفقات كما ىو الحاؿ في التسويؽ التجاري، و 
الجميور المستيدؼ بؿ يجب أف يمتد لتصؿ كؿ مف المورديف، الموظفيف، وكذلؾ أصحاب المصمحة، وحتى 
المنافسيف، والمجتمع ككؿ، واالعتناء بيذه العبلقات وتطويرىا بشكؿ جيد وعمى أساس مف الثقة المتبادلة حتى 

ليدؼ المطموب، كما يؤكد ىاستينغ عمى أف البناء العبلئقي في التسويؽ تصؿ في نياية المطاؼ إلى تحقيؽ ا
االجتماعي يمكف االستفادة منو في طبيعتو غير التجارية وىذا مف خبلؿ توسيع مجاؿ التسويؽ االجتماعي 

 .2ليحتوي نماذج ونظريات معرفية تعالج موضوع تعديؿ السموؾ والتغيير االجتماعي

 Scottالعمؿ الميداني لمتسويؽ االجتماعي فإف سكوت ماؾ سترافيؾ) أما في مجاؿ الممارسة أو

McStravic:يؤكد عمى أف التسويؽ االجتماعي يتضمف ثبلثة وظائؼ أساسية وىي ) 

وذلؾ مف خبلؿ تحديد وفيـ محددات السموؾ المراد تغييره، ومعرفة والحواجز والمعيقات التي  :أكال/ كظيفة البحث
بعممية تجزئة الجميور المستيدؼ مف أجؿ استيداؼ كؿ مجموعة مف مجاميع الجميور تحوؿ دوف ذلؾ والقياـ 

 المستيدؼ بما يناسبيا مف المداخبلت المتميزة؛

وذلؾ مف خبلؿ ابتكار المنتج االجتماعي وتحديد المكاف المناسب والسعر المبلئـ باالعتماد  :ثانيا/ كظيفة التطكير
الجميور المستيدؼ لمتخمي عف السموكيات الحالية واعتناؽ السموكيات  عمى التحفيزات المغرية لمتأثير عمى

 الصحية المطموبة؛ 

                                                           
1
 Susana Regina Bacelar de Vasconcelos Marques:Op-Cit, P.79. 

2
 Gerard Hastings: Relational Paradigms in Social Marketing, Journal of Macromarketing, Vol 23(1), June 

2003, 6-15, P.09, 10. 
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عداد الرسائؿ المؤثرة واختيار وسائؿ االتصاؿ المناسبة  :ثالثا/ كظيفة االتصاالت وذلؾ مف خبلؿ تصميـ وا 
 .1سموؾ ال يقاـووالمبلئمة إليصاؿ المعمومات والحجج إلى الجميور المستيدؼ والتي تجعؿ مف تغيير ال

ومف بيف الدراسات التي قاـ بيا أنصار المدرسة التوافقية باالعتماد عمى المنيج االجتماعي 
-McKenzieماؾ كينزي موىر وسميث) العبلئقي)منيج العبلقات( في دراسة التسويؽ االجتماعي نجد كؿ مف:

Mohr& Smith) المجتمع المحمي  مف خبلؿ طرحيما نظرية التسويؽ االجتماعي المستند عمى(Community-

Based Social Marketing)  كذلؾ نجد ىغينز1999عاـ،(Higgins) (الذي قدـ مفيـو المواطنة (citizenship في
قدمو الذي  (Collaboration)التعاوف أو المشاركةمفيـو باإلضافة إلى  .1998راسة التسويؽ االجتماعي عاـ د

( عاـ Kennedy( الذي قدمو كينيدي)coalitionالؼ أو االئتبلؼ)( وكذلؾ مفيـو التحGeller,1998جيمر)
عاـ  (Wiener)( الذي أتى بو فينرCollective Sacrifice، باإلضافة إلى مفيـو التضحية الجماعية)2000
( ومفيـو التنشئة Bola 1994( الذي نادى بو بوال)Social Relationships، ومفيـو العبلقات االجتماعية)1993
( عاـ .Moore et al( الذي ركز عميو كؿ مف مور ومجموعة مف الباحثيف )Socializationعية )االجتما
( مف طرؼ بياتاشاريا social identification، وكذلؾ مفيـو اليوية االجتماعية )2002

( مف طرؼ social influence، ومفيـو التأثير االجتماعي )2002( عاـ Bhattacharya& Elsbachوألسباتش)
وما تجدر اإلشارة إليو، أنو وبالرغـ مف قمة الدراسات التي  2001.2عاـ (.Glider et al) مف قميدر وبخروف كؿ

قاـ بيا أنصار المدرسة التوافقية مقارنة بالمدرسة التقميدية لمتسويؽ االجتماعي إال أف النجاح الباىر لمدراسات 
ر في توسعة استعماؿ واستخداـ التسويؽ االجتماعي في التي قامت بيا المدرسة التوافقية كاف ليا األثر الكبي

مجاالت عديدة مف أجؿ معالجة المشاكؿ والقضايا المجتمعية المختمفة ونذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال 
 الحصر: الصحة العامة، البيئة، العنؼ، تعاطي المخدرات، المشاركة المدنية وغيرىا.

ذا التعدد واالختبلؼ بيف مدارس الفكر لمتسويؽ االجتماعي انطبلقا مما سبؽ نخمص إلى أنو وفي ظؿ ى
حوؿ المنظور األمثؿ لتطبيؽ التسويؽ االجتماعي، كاف االختبلؼ والجدؿ كذلؾ منصباف حوؿ وجود نظرية 
لمتسويؽ االجتماعي مف عدميا، وقد أثارت ىذه القضية كذلؾ وجود تيارات مختمفة ضمف أدبيات التسويؽ 

عرض بعض مف أفكار الباحثيف الذيف يقولوف بوجود نظرية لمتسويؽ االجتماعي في االجتماعي وسوؼ نست
البداية، ثـ ننتقؿ لمطرؼ الثاني الذي ينفي وجود ىذه النظرية لنخمص بعدىا إلى وجية نظرنا حوؿ ىذه القضية 

 كما يمي:

                                                           
1
 Scott MacStravic: The missing links in social marketing, Journal of Health Communication; International 

Perspectives, Vol 5, 2000, PP.255-263, P.255, 256. 
2
 Alicia G.A, et al : Op-Cit, P.328,329 
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بلؿ أوائؿ (، عمى أنو خDennisDavis( ودافيس دنيس)Stanley Baranيرى كؿ مف باراف ستانمي )
السبعينيات بدأت نظرية جديدة في التشكؿ تحت مسمى نظرية التسويؽ االجتماعي والتي تتشارؾ في مجموعة 
ف كانت ركزت إلى حد كبير عمى انتشار المبتكرات  مف الخصائص مع نظرية انتشار المبتكرات التي وا 

ة التسويؽ االجتماعي ركزت في بداياتيا الزراعية في دوؿ العالـ الثالث)الدوؿ النامية حاليا(، إال أف نظري
حيث تـ استخداـ ىذه النظرية مف طرؼ وبشكؿ كبير كذلؾ عمى المجاؿ الصحي بالواليات المتحدة األمريكية، 

كما يؤكد كؿ مف أخصائيي وممارسي الصحة العامة مف أجؿ تعزيز أو تثبيط العديد مف السموكيات المختمفة. 
لتسويؽ االجتماعي تتعامؿ مع كيفية ترويج األفكار والمعتقدات التي تعتنقيا ستانمي ودنيس عمى أف نظرية ا

لذلؾ وحسب كؿ  النخبة في المجتمع ومحاولة نشرىا عمى نطاؽ واسع لتصب  ذات قيمة اجتماعية معترؼ بيا.
بتوفير مف ستانمي ودنيس فإف نظرية التسويؽ االجتماعي ترتكز عمى افتراض وجود قائـ باالتصاؿ والذي يقـو 

المعمومات البلزمة مف أجؿ إحداث تغيير اجتماعي مفيد ونافع، وعمى ىذا األساس فإف نظرية التسويؽ 
االجتماعي تقدـ بذلؾ اإلطار المنيجي لمقائميف عمى االتصاؿ مف أجؿ تصميـ وتنفيذ الحمبلت اإلعبلمية، أي 

ؿ وسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية عف طريؽ زيادة أنيا تمثؿ محاولة جيدة لزيادة فعالية الحمبلت اإلعبلمية مف خبل
الفيـ واإلدراؾ وكذلؾ عف طريؽ التأثير في العوامؿ االجتماعية والنفسية المؤثرة في الجميور، وذلؾ مف خبلؿ 
دراسة البيئة المحيطة بالجميور وفيـ الحواجز النفسية التي تحوؿ دوف التدفؽ الجيد لممعمومات وكذلؾ 

لذلؾ ومف أجؿ تحقيؽ أكبر  .1وف نفوذىا مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ إلى الجميور الواسعالمعيقات التي تحوؿ د
قدر ممكف مف االنتشار لمقضية والتأثير عمى الجميور لتبني سموؾ يتفؽ والفكرة المطروحة ويحقؽ التغيير 

سائؿ المطموب فإف نظرية التسويؽ االجتماعي حسب كؿ مف ستانمي ودنيس تستند عمى مبدأ استخداـ و 
 االتصاؿ المختمفة وبشكؿ مكثؼ عبر مراحؿ متدرجة حتى تصؿ إلى اليدؼ المحدد ليا كما يمي:

ثارة وعي الجميور نحو الموضوع مف خبلؿ الحمبلت التي تستيدؼ تكثيؼ المعرفة المطموبة حوؿ القضية إ (1
 المستيدفة، حيث يتـ تعديؿ السموؾ مف خبلؿ زيادة المعمومات المقصودة عنيا؛

الرسائؿ باالتصاالت الشخصية لمتأثير في القطاعات المستيدفة مف الجماىير مف خبلؿ االتصاالت  تدعيـ (2
المناقشات الجانبية..( إلى جانب االستمرار في عرض الرسائؿ االتصالية في وسائؿ -المباشرة )الزيارات

 االتصاؿ؛

                                                           
1
 Stanley J. Baran & Dennis K.Davis: Mass Communication theory; Foundations, Ferment, and Future, 

Wadsworth Cengage Learning, 6
th

 Edition, Boston, MA, USA, 2012, P.284. 
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لجميور باألفكار الجديدة عبر وذلؾ بإثارة اىتماـ ا تكويف صورة ذىنية تربط الموضوع بمصال  الجميور (3
تكويف صورة ذىنية مف خبلؿ المعمومات أو األفكار التي تؤدي لمربط بيف الفكرة ومصال  الجميور، سواء 

 االقتصادية أو االجتماعية، أو الشخصية؛
أكثر تعقيدا بناء عمى التأثيرات المتحققة: بيدؼ الوصوؿ إلى نتائج سموكية أكثر  تصميـ رسائؿ جديدة (4

يدًا )عمميات اتخاذ قرار/ القياـ بسموؾ محدد( لتعبر عف مدى عمؽ تبني األفكار لدى الجميور تحد
 المستيدؼ؛

صناعة أحداث معينة لضماف استمرار االىتماـ بالموضوع وذلؾ مف خبلؿ تدعيـ ىذه األحداث بالتغطيات  (5
 اإلعبلمية الواسعة، وما تسم  بو مف مشاركة جماىيرية في فعالياتيا؛

يز عمى الفكرة مف خبلؿ تنشيط التبني لؤلفكار وذلؾ بالحث المباشر لمجميور عمى اتخاذ فعؿ محدد الترك (6
 .1معبر عف الفكر الذي يتـ تسويقو، بعد التأكد مف تحقيؽ الخطوات السابقة ألىدافيا

( ومجموعة مف الباحثيف عمى أف التسويؽ David R. Blackوفي نفس االتجاه يوض  كؿ مف دافيد ببلؾ)
 مة القضايا االجتماعية والسموكيةاالجتماعي ىو عبارة نظرية تستند نظريا ومنيجيا عمى بحوث السوؽ في خد

وعميو فإنو يمكف استخداـ ىذه النظرية في تصميـ وتطوير استراتيجيات وحمبلت التسويؽ االجتماعي المتدرجة 
يبلؾ الكحوؿ بيف الطبلب، وقد أكد كؿ لمعالجة القضايا الصحية والمشاكؿ االجتماعية، ومف بينيا سوء است

مف دافيد ببلؾ ومجموعة الباحثيف اآلخريف عمى أف نظرية التسويؽ االجتماعي تشمؿ في طياتيا مجموعة مف 
 المفاىيـ األساسية وىي:

 (؛Exchange Modelنموذج التبادؿ) .أ 
 (؛Consumer Orientationالتوجو بالمستيمؾ) .ب 
 .2(Marketing Toolsاألساليب التسويقية) .ج 

أي  لتسويؽ عبارة عف نظرية ذات إسناد( يقوؿ: بأنو لما كاف اNovelliباإلضافة إلى ما سبؽ، نجد نوفيمي)
أف ىذه األخيرة ىي عبارة عف نظرية تستند عمى نظريات سموؾ المستيمؾ، والتي بدورىا تستند أو تعتمد بشكؿ 

حقيقة األمر فإف الشيء نفسو يحدث أثناء  متداخؿ ومترابط عمى العمـو االجتماعية والسموكية، لذلؾ وفي
ممارسة التسويؽ االجتماعي، حيث توجد العديد مف النظريات المتواجدة في حقؿ االقتصاد، التسويؽ وعمـ 

                                                           
1
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االجتماع والعمـو السموكية، والتي تساىـ في بناء اإلطار المفاىيمي والمعرفي لحقؿ التسويؽ االجتماعي، مثؿ 
القتصاد والتي تعالج سموؾ المستيمؾ وكذلؾ عممية اتخاذ القرار في شرائو لمنتج نظرية التبادؿ مف حقؿ ا

ما)التكمفة مقابؿ منافع المنتوج(، باإلضافة إلى ذلؾ فإف التسويؽ االجتماعي استعار في نفس الوقت العديد مف 
ذا مف أجؿ النظريات المستعممة في حقؿ الصحة العامة مف طرؼ أخصائي وممارسي الصحة العامة، وكؿ ى

تصميـ وتنفيذ برامج تعزيز الصحة العامة ومف أمثمة ذلؾ نجد ما يسمى بنظرية التعمـ االجتماعي التي تفسر 
 .1السموؾ اإلنساني كاستجابة لمثيرات معينة

أما في الجية المقابمة لمطرح األوؿ، نجد كذلؾ مجموعة مف الباحثيف الذيف ينفوف صفة وجود نظرية 
، بؿ يعتبروف أف التسويؽ االجتماعي ما ىو إال عبارة عف مجاؿ معرفي يطبؽ مجموعة لمتسويؽ االجتماعي

مف النظريات المتواجدة في العمـو األخرى ويوظفيا بشكؿ جيد مف أجؿ تكويف برامج وحمبلت تؤدي الغرض 
 المنوط بيا، ونذكر منيـ عمى سبيؿ القصر ال الحصر:

ؽ االجتماعي مثمو مثؿ التسويؽ العاـ ليس عبارة عف نظرية يؤكد كؿ مف كوتمر وزالتماف عمى أف التسوي
في حد ذاتو، بؿ ىو عبارة عف إطار أو ىيكؿ يأخذ العديد مف المفاىيـ وحتى النماذج والنظريات مف حقوؿ 
معرفية مثؿ عمـ النفس، عمـ االجتماع، واألنثروبولوجيا وكذلؾ عمـو االتصاؿ مف أجؿ فيـ كيفية التأثير في 

اس، باإلضافة إلى ذلؾ فإف  التسويؽ االجتماعي يعتمد عمى مفيـو التبادؿ الطوعي لمتكاليؼ والمنافع سموؾ الن
التسويؽ االجتماعي ليس في حد (، عمى أف Craig Lefebvreر)فليفيب كرايغ كما يؤكد. 2بيف طرفيف أو أكثر

نما ىو عبارة عف تطبيؽ لمبادئ وتقنيات الت سويؽ مف أجؿ التأثير في السموؾ ذاتو نظرية لتغيير السموؾ، وا 
لتغييره، لذلؾ فإف برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي الفعالة توظؼ في طياتيا العديد مف النماذج والنظريات 
حتى تكوف قائمة عمى أسس عممية وتحقؽ االستجابة المنتظرة لمتغير السموكي وعمى نطاؽ واسع، ومف بيف 

(، ونموذج التحوؿ Health Belief Modelؾ نذكر؛ نموذج االعتقاد الصحي)النماذج والنظريات المستعممة في ذل
 Theory ofالفعؿ المعقوؿ) (، نظريةTranstheoretical Model and stage of changeالنظري ومراحؿ التغيير)

Reasoned Action(نظرية السموؾ المخطط ،)Theory of Planned Behavior نظرية اإلدراؾ ،)
 رفليفيبكرايغ يؤكد (، باإلضافة إلى العديد مف النظريات األخرى. كما Social Cognitive Theoryاالجتماعي)

أف العديد مف المسوقيف االجتماعييف يميموف إلى استخداـ ىذه النظريات كدليؿ لتطوير البرامج والحمبلت،  عمى
وقيف االجتماعييف، وىذا مف لكف المشكمة تكمف في الكثير مف الحاالت مف خبلؿ التناقض الحاصؿ لدى المس
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خبلؿ استخداميـ لنظريات تغيير السموؾ الفردي ذات الفائدة أو المنفعة المحدودة في معالجة تغيير السموؾ 
الجماعي، وعمى ىذا األساس ينبغي عمى المسوقيف االجتماعييف تطوير نماذج ونظريات تكوف أكثر مبلءمة 

تؤكد عمى أف  (،Susana Reginaنفس السياؽ نجد سوزاف ريجينا) . وفي1مع برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي
التسويؽ االجتماعي ليس عبارة عف نظرية لتغيير السموؾ، بؿ إف التسويؽ االجتماعي عبارة عف استعماؿ 
وتطبيؽ لمبادئ وتقنيات التسويؽ التقميدي مف أجؿ التأثير في الجميور وأحداث التغيير السموكي المطموب، 

لؾ فإنو توجد العديد مف النظريات التي تساعد المسوقيف االجتماعييف لموصوؿ إلى ىذا اليدؼ ولتحقيؽ ذ
المنشود، وأف البعض مف ىذه النظريات يركز عمى المستوى الفردي أما البعض اآلخر فإنيا أكثر تركيزا عمى 

 .2السياؽ االجتماعي الواسع

االجتماعي باعتباره كحقؿ معرفي جزئي ىو في حقيقتو  انطبلقا مما قالو أندريسف عمى أف التسويؽ التركيب:
(، ومف ثـ فإف األدوات واألساليب التقميدية Generic Marketingمتميز عف الحقؿ المعرفي العاـ لمتسويؽ)

المعروفة في التسويؽ التقميدي تكوف غير كافية لوحدىا لمتأثير في السموؾ، وعمى ىذا األساس يتوجب 
كؿ مف  . وباإلضافة إلى ما أكده3ساليب المعارؼ األخرى والتي تتشارؾ في نفس اليدؼاالستعانة بأدوات وأ

(، عمى أف ممارسة التسويؽ االجتماعي ترتكز باألساس عمى تطوير العناصر Rochlinليفيبفر وروتشميف)كرايغ 
الذي ذىب إليو  ؽنفس السيا وفي. 4المتكاممة والتي تتشارؾ في ىدؼ القيادة نحو التغيير النوعي في السموؾ

، عمى أف التسويؽ االجتماعي أوال و قبؿ كؿ شيء مفيـو فمسفي (Jean-Claude Maquet) ماكي كمود جاف
ال يمكف تحقيقو إال عف طريؽ تزامف تخصصات متعددة، كما أف التسويؽ االجتماعي ال يستطيع بالفعؿ 

ة مباشرة وحسية لتمؾ المشاكؿ مف منظور المساىمة في حؿ المشاكؿ االجتماعية الراىنة إال مف خبلؿ منيجي
إنساني، وحتى يتـ الفيـ بشكؿ أحسف لمشاكؿ المجتمع تبرز الحاجة إلى رجاؿ يمتمكوف عقمية التركيب 

األفراد والعبلقات بيف األفراد ومتفتحوف عمى تخصصات أخرى، بحيث يرتكز اىتماميـ عمى العبلقات بيف 
ؿ مف فوكس وكوتمر والذي نؤكده نحف بدورنا وعمى ىذا األساس، فإننا . وىو نفس الطرح الذي أكده ك5بيئتيـو 

نرى إمكانية الخروج مف ىذه األزمة التي تفرزىا ىذه اإلشكاليات مف منظور عممي وبحثي وذلؾ مف خبلؿ 
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(، بديبل عف وجود أو عدـ وجود نظرية. لذلؾ Interdisciplinaryاالعتماد عمى المداخؿ المتعددة لمعمـو )
 وال ىو، كما فيمو يصعب االجتماعي التسويؽ موضوع أف القوؿ بلقا مما سبؽ مناقشتو وتوضيحو، يمكنناانطو 

لى جية، مف ىذا مدارسو مجمؿ في الحاضرة تمظيراتو إلى بالرجوع إال استيعابو يتسنى  مجمؿمع  تشابكو وا 
 ركائزه يستمد االجتماعي التسويؽ مدخؿ أف فالثابت أخرى، جية مف ىذا المتعددة االجتماعية المعرفية الحقوؿ
 أف مف الرغـ وعمى لذلؾ االقتصاد، عمـ ىو نشوئو موطف األخير وىذا التجاري، التقميدي التسويؽ مف أساسا
 الذي األمر فإف الفصؿ، ىذا مف األوؿ المبحث في سمفا أوردناىا والتي المتباينة االجتماعي التسويؽ جذور
 اإلعبلـ وعمـو االجتماعية بالعمـو االجتماعي التسويؽ عبلقة ىو ذلؾوالتدقيؽ ك التمحيص إزاءه ينبغي

الفصؿ  لما أكدنا  ىذا مف وؿفي المطمب األوؿ مف المبحث األوانطبلقا مما خمصنا إليو  ومف ثـ واالتصاؿ،
ولتجنب  مقـو االجتماعي، المقـو االتصاليعمى مقومات التسويؽ االجتماعي الثبلث: المقـو التسويقي، ال

االختبلؼ الحاصؿ فإننا نأخذ بمبدأ ترابطية العمـو والمعارؼ اإلنسانية كما أسمفنا، وعميو فإننا نؤكد عمى أف 
التسويؽ االجتماعي كعممية تبادلية مع المعارؼ والعمـو اإلنسانية األخرى ىو عبارة عف عممية تراكمية 

مع خصوصيات التسويؽ االجتماعي حتى تكوف لمنظريات والمفاىيـ والنماذج ومف ثـ إعادة صياغتيا ونمذجتيا 
وصفوة القوؿ، وباالعتماد عمى المقومات الثبلث   طيعة في يد المسوقيف االجتماعييف لتؤدي الدور المنوط بيا.

، وعميو فإننا نقترح بأف التسويؽ حوؿ مدخؿ التسويؽ االجتماعي المفاىيـ مف العديد بيف نميز كذلؾ فإننا
تكاممي يتضمف في طياتو كذلؾ وجود ثبلثة مستويات مف النظريات المكونة لمدخؿ  االجتماعي عبارة مدخؿ

التسويؽ االجتماعي كما يمي: نظرية التسويؽ االجتماعي، نظرية في التسويؽ االجتماعي، ونظرية مع التسويؽ 
تتداخؿ كذلؾ  أف ىذه المستويات الثبلث لمدخؿ التسويؽ االجتماعي عمى ، مع األخذ بعيف االعتباراالجتماعي

مع بعضيا وتترابط إلى قدر ال يمكنؾ وضع حد فاصؿ بينيا، وبشكؿ كيبلني تحركو سمطة االعتماد المتبادؿ 
بيف ىذه المستويات لتكوف النتيجة النيائية عبارة عف مزيج مف المداخبلت الفعالة الموجية لمجميور المستيدؼ 

قناعو لمعالجة القضية المطروحة مف خبلؿ برامج أو حمبلت  التسويؽ االجتماعي ىدفيا مخاطبة الجميور وا 
 لمتأثير في سموكو بغية الوصوؿ إلى التنمية المجتمعية المستدامة،  كما يوضحو الشكؿ الموالي:
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 (: المستكيات الثالث لمدخؿ التسكيؽ االجتماعي04الشكؿ رقـ)



أنو وبعد أف نتوقؼ عف النظر إلى التسويؽ االجتماعي عمى أكيد عمى مف خبلؿ الشكؿ السابؽ يمكننا الت
أنو شيء منفصؿ بدال مف رؤيتو عمى أنو جزء مف كؿ أكبر في بيئة اجتماعية سموكية؛ تسويؽ، اقتصاد، عمـ 
االجتماع، عمـو االتصاؿ، وكذلؾ عبلقات مختمفة مع حقوؿ ومجاالت معرفية أخرى متعددة، أي بعد أف يكوف 

زنا منصبا عمى مبدأ التواصؿ والتوحد والترابط المعرفي وبشكؿ شمولي، وبعيدا عف التجزئة والعزؿ تركي
والتقسيـ، عندىا فقط نكوف قد أدركنا ماىية التسويؽ االجتماعي ويكوف التسويؽ االجتماعي عندىا قد تجسد 

نظور الكيبلني والذي يجسد المنظور األمثؿ لفيـ مدخؿ التسويؽ االجتماعي ىو المكنتيجة حتمية. أي أف 
مدخؿ التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ مستوياتو الثبلث باعتباره نسقا أو نظاما متكامبل، وأننا ال نستطيع أف 
نفيـ ىذا النظاـ بالتركيز عمى جزء بمعزؿ عف األجزاء األخرى المتفاعمة معو والتي تعطى لو صفة الديناميكية، 

ـ مدخؿ التسويؽ االجتماعي عندىا نكوف كذلؾ أماـ قصر نظر تسويقي ولو انطمقنا مف مبدأ التجزئة لفي
اجتماعي، وحينيا تكوف برامج أو حمبلت التسويؽ االجتماعي القائمة عمى ىذا األساس يشوبيا العجز أو عدـ 

كما  ويمكننا توضي  المستويات الثبلث لمدخؿ التسويؽ االجتماعي انطبلقا مف المطالب الثبلثة اآلتية الفاعمية.
 يمي:

 (Social Marketing Theoryالمطمب الثاني: نظرية التسكيؽ االجتماعي)

التسويؽ المقـو التسويقي لمفيـو نقصد بنظرية التسويؽ االجتماعي تمؾ النظرية التي تحاوؿ إبراز 
أف االجتماعي، فبل يمكننا الحديث عف مدخؿ التسويؽ االجتماعي ما لـ يكف المقـو التسويقي موجودا، أي 

 المقـك التسكيقي

  

 نماذج كنظريات التسكيؽ العاـ 
 

 المصدر: مف إعداد الباحث

 

ـ االجتماعي  مدخؿ التسكيؽ االجتماعي  المقك

 
 

نماذج كنظريات العمـك 
 االجتماعية كالسمككية

 

 المقـك االتصالي

 
 

نظريات اإلعالـ نماذج ك 
 كاالتصاؿ

 

االعتماد 
 المتبادؿ

االعتماد 
 المتبادؿ

االعتماد 
 المتبادؿ
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إذا كاف التسويؽ االجتماعي ىو في حقيقتو عبارة عف إسقاط المقـو التسويقي أوال والمقـو االجتماعي ثانيا. ف
لمتسويؽ العاـ مف الميداف التجاري إلى المجاؿ االجتماعي مف خبلؿ السعي لتحقيؽ الصال  العاـ لمجماعة 

برامج اتصالية فعالة في المجاؿ االجتماعي، اإلنسانية، وحؿ مشاكؿ المجتمع عف طريؽ انتياج خطوات لبناء 
فعمى ىذا األساس فإف التسويؽ االجتماعي ينطمؽ أو يعتمد بشكؿ كبير عمى الفمسفة التسويقية والتي تؤكد عمى 
أف األفراد سوؼ يتبنوف السموؾ الجديد أو الفكرة إذا شعروا وأدركوا أف ىناؾ شيء ذو قيمة قابؿ لمتبادؿ بينيـ 

. وبالتالي فعند استخدامنا لمفيـو نظرية التسويؽ االجتماعي فإننا نعني بذلؾ ف االجتماعييفوبيف المسوقي
مجموع النظريات والمبادئ التسويقية المقتبسة مف حقؿ التسويؽ العاـ والتي تشكؿ في بنائيا المقـو التسويقي 

جتماعي ارتأينا أف نوضحيا في األساسي لمدخؿ التسويؽ االجتماعي. ولمتأكيد عمى أىمية نظرية التسويؽ اال
نظرية  أىـ العناصر البارزة التي توض  المقـو التسويقي لمدخؿ التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ كؿ مف:
 التبادؿ، ونظرية المسؤولية االجتماعية، والمعايير القياسية ألندريسف، كما ىو موض  في الفروع التالية:

 (Exchange Theory)الفرع األكؿ: نظرية التبادؿ

تعد نظرية التبادؿ مفتاح أساسي لفيـ حقؿ التسويؽ، وقد ميدت ىذه النظرية ميمة توسيع مفيـو التسويؽ 
خارج حدوده التقميدية. إف االفتراض األساسي لنظرية التبادؿ يقـو عمى أساس أف المستيمكيف يتصرفوف بشكؿ 

فع بأقؿ التكاليؼ، وىذا بالطبع يستمـز مف رئيسي خارج نطاؽ المصمحة الذاتية، وذلؾ بيدؼ تحقيؽ أقصى المنا
ولما كانت نظرية التبادؿ مف بيف أىـ النظريات  .المسوقيف خمؽ أو إيجاد عرض ذو قيمة لمجميور المستيدؼ

المعتمدة في التسويؽ التجاري،  فإف التسويؽ االجتماعي كذلؾ يرتكز عمى ىذه النظرية بشكؿ كبير، حيث أكد 
أف مفيـو التبادؿ يعتبر الفمسفة الجوىرية والركيزة األساسية  وزالتماف وفميب كوتمر (،Bagozzi)كؿ مف باقوزي

لذلؾ فنظرية التبادؿ مف بيف المفاىيـ  1.التي يقـو عمييا التسويؽ االجتماعي شأنو في ذلؾ التسويؽ التقميدي
جو الخصوص ومف ثـ والنظريات الجوىرية واألساسية في التسويؽ بصفة عامة، والتسويؽ االجتماعي عمى و 

يمكف القوؿ أف نظرية التبادؿ ىي النظرية التي يعتمد عمييا التسويؽ كغيرىا مف النظريات األخرى كنظرية رأس 
الماؿ االجتماعي ونظرية اإلدراؾ االجتماعي، وما تجدر اإلشارة إليو ىو أف لنظرية التبادؿ جذور تمتد في كؿ 

فإف التبادؿ في التسويؽ االجتماعي يعد القمب النابض لنظرية وعميو  مف عمـ مف االقتصاد وعمـ النفس.
التسويؽ االجتماعي، وقد اقترح فميب كوتمر خمسة شروط أو متطمبات أساسية مف أجؿ إنجاح مفيـو التبادؿ 

 في ميداف التسويؽ االجتماعي وىي كما يمي:

                                                           
1
 Alicia Glenane, Gregory. W, Simon. B, Bulent. M: Extending the vision of social marketing through social 

capital theory; marketing in the context of intricate exchange and market failure, Marketing Theory Articles, 
Volume 3(3),323-343,  sage publications, 2003, P. 330. 
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 وجود طرفيف عمى األقؿ؛ أكال:

 ذو قيمة يقدمو لمطرؼ اآلخر مف أجؿ إحقاؽ التبادؿ؛ كؿ طرؼ يممؾ شيئا يمكف أف يكوف ثانيا:

 البد عمى كؿ طرؼ أف يكوف قادرا عمى االتصاؿ والتسميـ أو التوزيع؛ ثالثا:

 أف يكوف كؿ طرؼ حرا في قبوؿ أو رفض العرض؛ رابعا:

 .1أف يعتقد كؿ طرؼ عمى أنو مف المناسب أو مف المرغوب فيو التعامؿ مع الطرؼ اآلخر خامسا:

بتحميؿ وفيـ قيـ الجميور المستيدؼ فإف االستخداـ األمثؿ لمفيـو التبادؿ يعني ضرورة قياـ المسوؽ  لذلؾ
ومف ثـ  طرح منتجات اجتماعية تحمؿ في طياتيا فوائد مغرية تتوافؽ مع تمؾ القيـ وتجذب الجميور إلييا، مف 

(، Jeff French)كؿ مف جيؼ فرانش أجؿ الوصوؿ إلى  تبنييا وبالتالي تغيير المواقؼ أو السموؾ. وقد أكد
عمى أىمية نظرية التبادؿ مف خبلؿ طرحيما لمفيـو مثمث  ،2006(، عاـ Blair Stevensبمير ستيفنز)

مف خبلؿ تأكيدىما عمى أف غياب ىذه المفاىيـ والتي يقصد بيا مفاىيـ مثمث الجميور، والتبادؿ  الجميور
اعي يعتبر بمثابة قصر نظر تسويقي، باإلضافة إلى ذلؾ فمقد إحداىا، في برامج أو حمبلت التسويؽ االجتم

أوضحنا أىمية مفيـو التبادؿ في حمبلت التسويؽ االجتماعي لما تكممنا عف فمسفة التسويؽ االجتماعي في 
 المطمب الثاني مف المبحث الرابع مف الفصؿ األوؿ. 

 (Social Responsibility Theory)الفرع الثاني: نظرية المسؤكلية االجتماعية

بشكؿ كبير في مجاؿ التسويؽ كرد فعؿ عمى بعض الممارسات  مفيـو المسؤولية االجتماعيةبرز 
البلأخبلقية  لمنشاطات التسويقية لممنظمات، باإلضافة إلى تزامف ذلؾ مع ظيور العديد مف الحركات المناىضة 

الحركات، ىي حركة حماية المستيمؾ وكذلؾ  لتمؾ التجاوزات غير المسؤولة اجتماعيا وأخبلقيا، ولعؿ أبرز تمؾ
حركة حماية البيئة. في حيف وجدت العديد مف الدراسات التي أشارت إلى أف بروز وتنامي مفيـو المسؤولية 

 االجتماعية قد ظير نتيجة لمعديد مف التحديات كاف أىميا ما يمي:

لمفيـو المسؤولية االجتماعية، حيث أضحت  والتي تعد مف أىـ القوى الدافعة لتبني المنظمات أكال/ العكلمة:
العديد مف المنظمات السيما متعددة الجنسيات منيا ترفع شعار المسؤولية االجتماعية، وأصبحت تركز في 

                                                           
1
 Gerard hasting, Micheal Saren: The Critical contribution of social marketing theory and application, 

Marketing Theory Articles, Volume 3(3); 305-322, sage publications, 2003, P.309. 
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حمبلتيا الترويجية عمى أنيا تيتـ بحقوؽ اإلنساف وتمتـز بتوفير ظروؼ عمؿ بمنة لمعامميف، وبأنيا ال تسم  
 تيتـ بقضايا البيئة والحفاظ عمى الموارد الطبيعية؛بتشغيؿ األطفاؿ كما أنيا 

وذلؾ مف خبلؿ التشريعات التي تنادي بضرورة حماية المستيمؾ  ثانيا/ تزايد الضغكط الحككمية كالشعبية:
والعامميف والبيئة، األمر الذي قد يكمؼ المنظمة أمواال طائمة إذا ما رغبت في االلتزاـ بتمؾ التشريعات، وبخبلؼ 

 تتعرض لممقاطعة والخروج مف السوؽ بشكؿ عاـ؛ ذلؾ قد

حيث تعرضت الكثير مف المنظمات العالمية لقضايا أخبلقية، مما جعميا  ثالثا/ الككارث كالفضائح األخالقية:
 تتكبد أمواال طائمة كتعويضات لمضحايا أو خسائر نتيجة المنتجات المعابة؛

صاحبتيا تحديات عديدة أماـ المنظمات فرضت عمييا ضرورة والتي  رابعا/ التطكرات التكنكلكجية المتسارعة:
االلتزاـ بتطوير المنتجات وتطوير ميارات العامميف، وضرورة االىتماـ بالتغيرات في أذواؽ المستيمكيف وتنمية 
ميارات متخذي القرار، وىذا خاصة في ظؿ التحوؿ مف االقتصاد الصناعي إلى اقتصاد قائـ عمى المعمومات 

 .1، وزيادة االىتماـ برأس الماؿ البشري بدرجة أكبر مف رأس الماؿ الماديوالمعرفة

لذلؾ وفي ظؿ تمؾ األوضاع برز اتجاه جديد لمتسويؽ ممثبل في المفيـو االجتماعي لمتسويؽ والذي انبثؽ 
ميو في خضمو العديد مف المداخؿ التسويقية ذات البعد االجتماعي ومف بينيا مفيـو التسويؽ االجتماعي، وع

فإف التسويؽ االجتماعي ىو نتيجة حتمية لمفيـو المسؤولية االجتماعية في التسويؽ كرد فعؿ لما شيده 
التسويؽ مف توسع والسيما في ميداف التسويؽ التجاري وما سببو مف مشكبلت أخبلقية وبيئية وسموكية أثرت 

جتماعية ىي عبارة عف تيذيب لمممارسات عمى النسؽ العاـ لمتسويؽ، لذلؾ يمكننا القوؿ عمى أف المسؤولية اال
ولقد تـ تعريؼ المسؤولية  التسويقية مف جية، وخدمة ألىداؼ ومصال  المجتمع ككؿ مف جية ثانية.

االجتماعية عمى أنيا: الفمسفة التسويقية المعبر عتيا بالسياسات واإلجراءات واألفعاؿ التي تحقؽ في مجمميا 
تالي يتوجب عمى المسوقيف التعيد بااللتزامات التي يضعونيا عمى أنفسيـ رفاىية المجتمع كيدؼ أساسي، وبال

بخذيف بعيف االعتبار تحقيؽ األرباح ورضا المستيمؾ ورفاىية المجتمع، وبيا يقاس مستوى األداء المتحقؽ 
قا مف . ويمكننا توضي  المعايير األساسية لممسؤولية االجتماعية الواردة في التعريؼ السابؽ انطبل2لممنظمة

 الشكؿ الموالي:
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الدكتوراه، غًن منشورة، حتت فؤاد زلمد حسٌن احلمدم: األبعاد التسويقية للمسؤكلية االجتماعية للمنظمات كانعكاساهتا على رضا ادلستهلك، أطركحة مقدمة لنيل شهادة 
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 (: المعايير األساسية لممسؤكلية االجتماعية لمتسكيؽ05الشكؿ رقـ )

 
يتض  مف الشكؿ السابؽ بأف رفاىية المجتمع ىو العنواف الرئيسي الذي يمثؿ مضموف التعريؼ باعتبارىا 

شباع حاجات المستيمكيف وتحقيؽ رضاىـ ىما قاعدة قمة المثمث، في حيف أف األرباح التي تحققيا المنظم ة وا 
ىذا المثمث. وباإلضافة إلى المعايير األساسية لممسؤولية االجتماعية لمتسويؽ، فإنو يمكننا توضي  أىـ األبعاد 

 أو المقومات التي تقـو عمييا نظرية المسؤولية االجتماعية، وذلؾ مف خبلؿ النقاط التالية:

أي أف تكوف المنظمة صالحة وأف تعمؿ عمى اإلسياـ في تنمية وتطوير المجتمع،  ة:المسؤكلية اإلنساني (1
 وأف تعمؿ عمى تحسيف نوعية الحياة؛

بمعنى أف تكوف المنظمة مبنية عمى أسس أخبلقية، وأف تمتـز باألعماؿ الصحيحة  المسؤكلية األخالقية: (2
 وأف تمتنع عف إيذاء اآلخريف؛

لمنظمة يجب أف تمتـز بإطاعة القوانيف وأف تكسب ثقة اآلخريف مف خبلؿ أي أف ا المسؤكلية القانكنية: (3
 التزاميا بتنفيذ األعماؿ الشرعية وعدـ القياـ باألعماؿ المخالفة لمقانوف؛

ويقصد بيا أف تكوف المنظمة نافعة ومجدية اقتصاديا وأف تحاوؿ جاىدة توفير  المسؤكلية االقتصادية: (4
 .1األماف لآلخريف

كؿ ما سبؽ، يمكننا القوؿ أف ظيور مفيـو المسؤولية االجتماعية كاتجاه جديد في التسويؽ انطبلقا مف 
يضاؼ إلى أبعاده األخرى، قد شكؿ منعطفا تاريخيا لمفيـو التسويؽ الحديث مف خبلؿ بروز الدور االجتماعي 

تـز بمبدأ المسؤولية لمتسويؽ. والتسويؽ االجتماعي كأحد اتجاىات التسويؽ الحديث يأخذ عمى عاتقو بؿ ويم
االجتماعية وىذا ما يتجمى بصورة واضحة خاصة في التعريفات الحديثة لو ولعؿ أبرزىا المفيـو التوافقي الذي 
طرحتو الجمعيات الثبلث لمتسويؽ االجتماعي، مف خبلؿ مساىماتو في معالجة وتطوير العديد مف القضايا 
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الحياة. باإلضافة إلى كؿ ذلؾ وبشكؿ عاـ يمكف إيراد  التي تيـ المجتمع بصورة عامة وبشكؿ يحقؽ جودة
 األخبلقيات العامة لمتسويؽ االجتماعي مف خبلؿ النقاط التالية:

وضوح األىداؼ المراد تحقيقيا لممعنييف والمستيدفيف مف وراء عممية التسويؽ االجتماعي وبرامجو  .أ 
 المختمفة؛

وحمبلت التسويؽ االجتماعي مف األمور الميمة  تعتبر شرعية األدوات والوسائؿ المستخدمة في برامج .ب 
المساعدة في إنجاح برامج وحمبلت التغيير االجتماعي، باعتبار أف األدوات والوسائؿ ىي التي يشعر بيا 

 المستيدفوف بشكؿ مباشر، وبالتالي فإنو يتوجب أف تكوف األدوات والوسائؿ مقبولة وغير ضارة بيـ؛
مج وحمبلت التسويؽ االجتماعي عف أية أضرار ومشاكؿ قد تحدث لؤلفراد أف تتحمؿ الجيات المنفذة لبرا .ج 

 والجماعات أثناء محاوالت التعديؿ االجتماعي لمسموؾ؛
التعيد بتقديـ كافة المعمومات عف البرنامج االجتماعي الجاري تنفيذه لؤلفراد واألسر والجماعات المستيدفة  .د 

 وبصورة واضحة وشفافة؛
تائج حمبلت التسويؽ االجتماعي التي تـ التوصؿ إلييا ألغراض تخدـ المصال  التعيد بعدـ استخداـ ن .ق 

 التجارية لممنظمات أو لؤلشخاص؛
البد أف يكوف تكويف وتأىيؿ المسوقيف االجتماعييف إلحداث األثر المرغوب مف وراء الحمبلت االجتماعية  .ك 

ت، كما يجب أف تكوف لدى المسوقيف التي سيتـ توجيييا لمجيات المستيدفة سواء كانوا أفرادا أـ جماعا
االجتماعييف القوة واإلرادة والتصميـ لكشؼ األىداؼ الفعمية لمحمبلت االجتماعية التي يقوموف بتنفيذىا 

 .1مف جية، باإلضافة إلى القدرة عمى تحديد اآلثار السمبية وااليجابية المتحققة بعد التنفيذ

 (Andreasen’s Benchmark Criteria)الفرع الثالث: المعايير القياسية ألندريسف

نظرا لمتوسع الحاصؿ في مفيـو التسويؽ الحديث نتيجة لتنامي البعد االجتماعي لمفيـو التسويؽ والذي 
أسفر عف ميبلد مفيـو التسويؽ االجتماعي الذي يستند أساسا عمى المبادئ األساسية لمتسويؽ التجاري كما 

يمنع أالف أندريسف مف إضافة عناصر أخرى لمتسويؽ االجتماعي والتي  ، إال أف ذلؾ لـسابقاأشرنا إليو في 
(، وىذا بغية التأكيد عمى المقـو التسويقي Benchmark Criteriaعرفت بمفيـو المعايير القياسية ألندريسف)

لمفيـو التسويؽ االجتماعي مف جية، ومف أجؿ وضع ىيكبل أو إطارا واضحا يمكف مف خبللو تمييز مدخؿ 
ويؽ االجتماعي عف بقية مداخؿ التغيير االجتماعي األخرى مف جية أخرى. وقد أكد أالف أندريسف عمى التس

أف العمؿ بمفيـو المعايير القياسية مف شأنو أف يوفر إطارا مساعدا لمقائميف عمى برامج وحمبلت التسويؽ 

                                                           
1
 .54،53جتماعي، مرجع سبق ذكره، ص.زلمد إبراىيم عبيدات: التسويق اال
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لمداخبلت الفعالة والتي تسم  االجتماعي مف أجؿ تطوير خطط وبرامج عمؿ تكوف قادرة عمى تقديـ مزيج مف ا
بإحداث التغيير السموكي المطموب، وقد لخص أندريسف المعايير القياسية لمتسويؽ االجتماعي في النقاط التالية 

 كما يمي:

حيث يعتبر تغيير السموؾ ىو المعيار األساسي لتصميـ البرامج (: Behavior Changeأكال/ تغيير السمكؾ)
 والمداخبلت وتقييميا؛

االعتماد عمى بحوث الجميور مف أجؿ إعداد المداخبلت البلزمة  :(Audience Research)نيا/ بحكث الجميكرثا
 والفعالة إلحداث التغيير السموكي المطموب وذلؾ مف خبلؿ:

 فيـ الجميور المستيدؼ قبؿ إعداد البرامج والحمبلت؛ (1
 دائـ قبؿ الشروع في تنفيذىا؛ إجراء االختبارات المسبقة والتمييدية لعناصر المداخبلت وبشكؿ (2
 إجراء عمميتي الرصد والتقييـ لبرامج وحمبلت ومداخبلت التسويؽ االجتماعي أثناء وبعد التنفيذ. (3

ضرورة إجراء التقسيـ الجيد والدقيؽ لمجميور المستيدؼ  :(Segmentation& Targeting)ثالثا: التجزئة كاالستيداؼ
فعالية في استخداـ الموارد المحدودة لبرامج وحمبلت التسويؽ مف أجؿ ضماف أقصى قدر مف الكفاءة وال

 االجتماعي؛

العنصر المركزي والمحوري ألي إستراتيجية تأثير ىو خمؽ عنصر التبادؿ بطريقة : (Exchange)رابعا/ التبادؿ
 جذابة ومحفزة مع الجميور المستيدؼ؛

المعتمدة في برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي  تسعى اإلستراتيجية :(Marketing Mix)خامسا/ المزيج التسكيقي
إلى أخذ كؿ العناصر األربعة لممزيج التسويقي التقميدي وبشكؿ متكامؿ مف أجؿ الوصوؿ إلى اليدؼ 

 المطموب؛ 

يجب األخذ بعيف االعتبار مفيـو المنافسة في مجاؿ التسويؽ االجتماعي  :(Competition)سادسا/ المنافسة
تي يتمكف مف خبلليا القائميف عمى برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي التغمب عمى تمؾ وفيميا بالطريقة ال

 .1الصعوبات أو العراقيؿ التي تقؼ أماـ تحقيؽ التغيير السموكي المطموب

                                                           
1
 Alan R. Andreasen : Marketing Social Marketing in the Social Change Marketplace, Journal of Public Policy 

&Marketing , Vol.21, No.01, PP.3-13, Spring 2002, P.07. 
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باإلضافة إلى كوف المعايير القياسية لمتسويؽ االجتماعي مف المفاىيـ واألسس التسويقية الميمة التي أتى 
يسف والتي تعكس بالضرورة الصبغة التسويقية عمى مدخؿ التسويؽ االجتماعي، إال أنيا كذلؾ بيا أالف أندر 

 تيدؼ إلى تحقيؽ ما يمي:

 زيادة فيـ جوىر مفاىيـ ومبادئ التسويؽ االجتماعي؛ .أ 
زيادة االتساؽ لمدخؿ التسويؽ االجتماعي وبالتالي زيادة تأثيرات وفعالية برامج وحمبلت التسويؽ  .ب 

 االجتماعي؛
لمحافظة عمى أكبر قدر مف المرونة واإلبداع بيدؼ صياغة وتطوير مداخبلت فعالة مف أجؿ استيداؼ ا .ج 

شباع حاجات مختمفة؛  وا 
المساىمة في مراجعة وتقييـ األنواع المختمفة لممداخبلت المطبقة في برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي  .د 

 .1وبشكؿ منتظـ

القياسية قد أثبتت فعاليتيا وتـ تطبيقيا مف قبؿ الممارسيف في وما تجدر اإلشارة إليو، ىو أف المعايير 
قاـ المعيد الوطني البريطاني لمتسويؽ االجتماعي بالتأكيد  2006مجاؿ التسويؽ االجتماعي، حيث وفي عاـ 

 عمى أىمية ىذه المعايير القياسية في مجاؿ التسويؽ االجتماعي. 

 (Theory in Social marketing)المطمب الثالث: نظرية في التسكيؽ االجتماعي

لقد قاـ العديد مف الباحثيف في الميداف االجتماعي بتبني مفيـو التسويؽ االجتماعي لمتعامؿ مع الكثير 
مف القضايا والمشاكؿ االجتماعية باعتباره صيرورة منظمة مف التحاليؿ والقرارات التي تستيدؼ مساعدة 

ا، وكذلؾ باعتبار أف التوجو الجديد في إدارة البرامج االجتماعية مف المنظمات االجتماعية عمى تحديد سياساتي
خبلؿ مفيـو التسويؽ االجتماعي يتمتع بميزتيف أساسيتيف ىما: انشغاؿ أكبر بالعقبلنية والتسمسؿ المنطقي 

لذلؾ  2ة.والنظر بأكثر نسقية إلى الوضعية الراىنة، وكذلؾ التركيز عمى التطور المحتمؿ وردود األفعاؿ المحتمم
فمما نتحدث عف النظرية في التسويؽ االجتماعي فإننا نقصد بذلؾ المقـو الثاني لمدخؿ التسويؽ االجتماعي 
ممثبل في المقـو االجتماعي السموكي، حيث يعتبر ىذا األخير االمتداد الحيوي لمتسويؽ العاـ والذي عبر عنو 

منا لمفيـو نظرية في التسويؽ االجتماعي فإننا . لذلؾ فعند استخدا1969كؿ مف فميب كوتمر وسيدني عاـ 
التي توفر المنظور األمثؿ لتطبيقات التسويؽ في المجاؿ االجتماعي  نقصد بذلؾ مجموع النظريات والنماذج

                                                           
1 National social Marketing Centre: Social Marketing National Benchmark Criteria, National social Marketing 

Centre (NSMC), London, UK, P.02. at : www.snh.org.uk/pdfs/sgp/A328466.pdf (Accessed on 

12/08/2012) 
 
2
 Denis Lindon : Marketing politique et social, édition Dollaz, paris, France, 1976, P. 06. 

http://www.snh.org.uk/pdfs/sgp/A328466.pdf
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 لزيادة الفيـ العممي مف خبلؿ خمؽ منيجية نظامية قادرة عمى شرح الظاىرة وتفسيرىا ومف ثـ التنبؤ بمساراتيا.
أىـ النظريات التي تقـو بشرح الظواىر التي يكوف التسويؽ االجتماعي ميتما بيا أو منصبا وبمعنى بخر ىي 

عمى دراستيا، وىذا باعتبار أف ىذه الظواىر في حقيقتيا تكوف متواجدة في الحقؿ االجتماعي السموكي عمى 
 behaviour) وؾ(، وتعديؿ السمsocial changeوجو الخصوص، ولعؿ أبرزىا ظاىرتي التغيير االجتماعي )

Modification) . نجد كؿ مف:  المكونة لممقـو االجتماعي لمدخؿ التسويؽ االجتماعيومف بيف أىـ النظريات
نظرية المعرفة االجتماعية، نظرية انتشار المبتكرات، وكذلؾ نظرية التاءات الثبلثة والتي استفاد منيا التسويؽ 

 عمى نطاؽ أوسع والتي سوؼ نوردىا في الفروع التالية:االجتماعي وساىـ كذلؾ بشكؿ كبير في تفعيميا 

 (Social Cognitive Theory)الفرع األكؿ: نظرية اإلدراؾ)المعرفة( االجتماعي

التغيير االجتماعي النظريات السموكية التي تعالج موضوع تعتبر نظرية اإلدراؾ االجتماعي مف بيف أىـ 
ات عف طريؽ توفير المعمومات حوؿ صنع القرار البشري مف خبلؿ محاولة تفسير سموؾ األفراد والجماع

تؤكد نظرية اإلدراؾ االجتماعي عمى التفاعؿ حيث فرد، وكذلؾ المتغيرات والعوامؿ التي تفسر سموكيات ال
أي أف السموؾ اإلنساني ومحدداتو الشخصية الحتمي المتبادؿ المستمر لمسموؾ، والمعرفة، والتأثيرات البيئية، 

(، في Albert Bandura. حيث يطرح ألبرت باندورا)كؿ نظاما مف التأثيرات المتبادلة والمتفاعمةوالبيئية تش
المعرفة االجتماعية نظاما ثبلثيا متشابؾ مف التأثيرات المتبادلة لممحددات الشخصية )المعرفية،  ؛نظريتو

عمى حساب جانب بخر وىذا ما  االنفعالية، والبيولوجية(، والبيئة والسموؾ، بحيث ال تكوف ىناؾ ميزة لجانب
(، حيث يركز باندورا  عمى الدور المركزي Reciprocal determinismسماه ألبرت باندورا بالحتمية المتبادلة)

لمعمميات المعرفية وعمميات تنظيـ الذات وانعكاس الذات في تكيؼ وتغير اإلنساف، والذي ينظر لو كتنظيـ 
بدال مف النظرة لو ككائف تصدر عنو ردود الفعؿ تجاه المنبيات (، Self-organizing)لمذات باعتباره فعاؿ ومرتب

 . والشكؿ الموالي يوض  أىـ األبعاد المشكمة لنظرية اإلدراؾ االجتماعي:1الصادرة مف البيئة المحيطة بو

 

 

 

 

                                                           
1
 Albert Bandura: Social Cognitive theory of Mass Communication, Media Psychology, Vol 3, N.3, pp.265-299, 

Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 2001, P.265-266. 
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 (: أبعاد نظرية اإلدراؾ االجتماعي06الشكؿ رقـ )

 

ولكف  ،الشكؿ السابؽ يمكننا القوؿ أف سموؾ األفراد ال يتأثر بالمحددات البيئية فحسبانطبلقا مف 
المحددات البيئية والمؤثرات الصادرة منيا ىي كذلؾ تخضع لمعالجة الفرد ليا، ولذلؾ فاألفراد يمارسوف بعض 

وا فقط مجرد ممارسيف التأثيرات عمى أنماط سموكيـ مف خبلؿ أسموب معالجتيـ لمبيئة، ومف ثـ فاألفراد ليس
لردود الفعؿ إزاء المثيرات الخارجية ولكنيـ قادروف عمى التفكير واالبتكار وتوظيؼ عممياتيـ المعرفية لمعالجة 
األحداث والوقائع البيئية، وعمى ىذا األساس فإف سموؾ األفراد يتـ تفسيره مف خبلؿ التعمؽ في دراسة ثبلثة 

 أبعاد أساسية كما يمي:

 ويشمؿ كؿ مف السموؾ، واإلدراؾ والعوامؿ الشخصية األخرى؛ د األكؿ:أكال/ البع

 بعد البيئة والتي تؤثر في األفراد بشكؿ مباشر أو غير مباشر؛ ثانيا/ البعد الثاني:

وىو البعد المتمثؿ بقوى ومستويات التفاعؿ والتأثر والتأثير التي توجو سموؾ األفراد وتصقميا  ثالثا/ البعد الثالث:
 ب أو اإليجاب.بالسم

لذلؾ فاإلنساف مف وجية نظر ألبرت باندورا ال يمكف اعتباره سمبيا مف خبلؿ استجابتو لممثيرات البيئية، 
نما لو دور يكمف عف طريؽ التفاعؿ مع تمؾ المثيرات ومف ثـ ُيَكِوف مفاىيما حوليا عبر العمميات المعرفية  وا 

سموكو، أي أف ىناؾ تفاعبل متواصبل بيف المؤثرات البيئية لديو، وىذه المفاىيـ المكونة ىي التي تؤثر في 
والعمميات المعرفية والسموؾ وىذا ما أطمؽ عميو بمفيـو الحتمية المتبادلة أو كما يسمى أيضا بالتبادؿ 

 مراحؿ التغيير السمككي:
 ما قبؿ التأمؿ: ال كجد لمتفكير حكؿ السمكؾ؛ -
 التأمؿ: التفكير حكؿ السمكؾ/ التقييـ؛ -
 التحضير: مف أجؿ فعؿ سمكؾ معيف -
 الفعؿ: السمكؾ ألكؿ مرة؛ -
 المحافظة: االلتزاـ بالسمكؾ. -

 

 

 المحددات البيئية:
تسكيؽ التسكيقية: )حمالت ال -االقتصادية؛ - االجتماعية؛ -

 الثقافية كالتعميمية )المدرسة مثال( -االجتماعي مثال(؛
 

 المحددات الشخصية:
  الميارات؛ -االتجاىات؛ -المعرفة؛ -
 .تكقعات النتائج - فاعمية الذات؛ -

 

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى النمكذج األصمي لباندكرا
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(، وىو ما يعني أف اإلنساف يطور مفاىيـ معينة عف المثيرات البيئية Reciprocity of Causationالسببي)
عضيا البعض، وىذه المفاىيـ بدورىا تؤثر في ردود األفعاؿ التي تحدث لديو والسموؾ الذي يصدر وعبلقتيا يب

عنو، وعمى ىذا األساس فإف دراسة العبلقات بيف المثيرات واالستجابات بحد ذاتيا ال تكفي، بؿ يجب أيضا 
 .دراسة العمميات المعرفية التي تتوسط ىذه العبلقات ولعؿ أبرزىا موضوع اإلدراؾ

أف ىذه األبعاد متداخمة بشكؿ كبير لذلؾ فإف أي تغير في أي إلى  ليفيبفركرايغ وفي ىذا الصدد يشير 
منيا سيؤدي إلى إحداث تغييرات في األبعاد األخرى، كما يرى أف البيئة كذلؾ تمثؿ عامؿ تعزيز وتقوية وثواب 

في البعد البيئي فيـو الرئيسي لسموؾ ما وفي نفس الوقت تمثؿ عامؿ عقاب لسموؾ بخر، لذلؾ فإف الم
 Observationalمف أبعاد نظرية اإلدراؾ االجتماعي ىو التعمـ  القائـ عمى المبلحظة))المحددات البيئية( 

Learning حيث تأخذ عمميات التعمـ شكؿ التمثيؿ الرمزي لؤلفكار والصور الذىنية وىي تتحكـ في سموؾ (،
ومة بيما، كما تنطوي محددات السموؾ عمى التأثيرات المعقدة التي الفرد وتفاعمو مع البيئة كما تكوف محك

تحدث قبؿ قياـ السموؾ وتشمؿ عمى كؿ مف المتغيرات الفسيولوجية والعاطفية واألحداث المعرفية، باإلضافة 
ا يؤكد كم. 1إلى التأثيرات التي تمي السموؾ وتتمثؿ في أشكاؿ التعزيز والتدعيـ أو العقاب الخارجية أو الداخمية

عمى أف نظرية اإلدراؾ االجتماعي تعتبر مف بيف أكثر النظريات شمولية لتوضي  السموؾ البشري  ليفيبفركرايغ 
وىذا مف خبلؿ تركيزىا عمى مفيـو الحتمية التبادلية والذي يعطي لممسوقيف االجتماعييف القاعدة النظرية التي 

ئية مف خبلؿ حمبلت وبرامج التسويؽ االجتماعي كما حدث يمكف االرتكاز عمييا مف أجؿ تقديـ المداخبلت البي
نماذج مختمفة  والموجو لطبلب الصؼ الرابع مف خبلؿ االعتماد عمى مع برنامج التسويؽ االجتماعي لمتغذية

كانت مف بينيا نظرية اإلدراؾ االجتماعي ونظرية التعمـ االجتماعي، والتي أدت في نياية والتي   لتغيير السموؾ
ركائز نظرية اإلدراؾ االجتماعي مف  . ويمكف توضي 2ؼ إلى نتائج جيدة في تغيير سموكيات الطمبةالمطا

 مف خبلؿ النقاط التالية: ليفيبفر كرايغ خبلؿ استعماليا مف قبؿ المسوقيف االجتماعييف حسب

كف حصرىا يتعرضوف إلى كـ ىائؿ مف المنبيات والتي ال يم أفراد الجميور المستيدؼبما أف  االنتباه: (1
يوميا، لذلؾ فإف أفراد الجميور المستيدؼ يستجيبوف لممنبيات التي تمبي حاجاتيـ والتي تكوف ضمف حدود 
اىتماماتيـ، أي أف االنتباه يمثؿ االستجابة إلى المنبيات المثارة في البيئة المحاطة. وعميو يسعى 

تحاوؿ مف خبلليا إثارة اىتماـ األفراد  المختصوف في مجاؿ التسويؽ االجتماعي إلى اختيار المنبيات التي
                                                           

1
 Lefebvre, R.C : Theories and models in social marketing, In P. N Bloom & G. T. Gundlach (eds), Handbook of 

marketing and society, PP.506-519, Newbury Pak, CA: Sage Publication, 2000, P.512. 
 :دلزيد من ادلعلومات حوؿ برنامج التسويق االجتماعي للتغذية ميكن مراجعة

McDermott et al.: A Review of the Effectiveness of Social Marketing Nutrition Intervention, Institute for 
Social Marketing, Stirling, Scotland. Available at: 
 http://www.nsms.org.uk/images/CoreFiles/NSMC-R2_nutritioninterventions.pdf  
2
 Lefebvre, R.C : Theories and models in social marketing, Op-Cit, P.513. 
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والمجاميع وجعؿ ىذه المنبيات ضمف إطار حاجاتيـ لكي تحقؽ االستجابة المطموبة مع مراعاة الفروقات 
بيف أعضاء المجموعة الواحدة أو ما بيف المجاميع المستيدفة مف حيث مستوى اىتماميـ، الحاجات، التعمـ، 

، وكؿ ذلؾ مف أجؿ رفع مستوى الوعي االجتماعي لدييـ مف خبلؿ بث المنبيات األكثر تأثيرا، وغيرىا
 المنبيات الخاصة بذلؾ وتعزيزىا؛

أي تقديـ المنتجات االجتماعية التي تمبي الحاجات االجتماعية لؤلفراد والمجاميع المستيدفة التي  المنتجات: (2
دراكا لؤلمور الصحية؛  تسعى إلى تحقيؽ مجتمع أكثر وعيا وا 

ف خبلؿ إثارة الحاجات االجتماعية فإف أفراد الجميور المستيدؼ سوؼ تتولد لدييـ قدرة التخاذ م الدكافع: (3
 القرارات الصحية السميمة التي تسيـ في تعزيز الوعي االجتماعي والصحي؛

إف اكتساب الجميور المستيدؼ لمتعميـ الفعاؿ يتطمب مف العامميف في مجاؿ التسويؽ  التعميـ الفعاؿ: (4
تكثيؼ الحمبلت االجتماعية والرسائؿ الخاصة بذلؾ، والتي مف خبلليا يستطيع الجميور االجتماعي 

ظيار جوانبيا االيجابية  المستيدؼ االطبلع عمى تجارب اآلخريف في المجتمعات األخرى واالستفادة منيا، وا 
لتسويؽ لكي يكوف ليذا التعمـ دور ميـ وفعاؿ في تغيير وتصحي  السموؾ وبشكؿ يتوافؽ مع أىداؼ ا

 االجتماعي؛
إف السموؾ الجديد الذي يسعى المختصوف في مجاؿ التسويؽ االجتماعي لتحقيقو ىو إدارة السمكؾ الجديد:  (5

جعؿ أفراد الجميور المستيدؼ مدركيف لحجـ األضرار االجتماعية، والقياـ بالسموؾ الصحي الصحي  والذي 
يؽ االجتماعي، مثؿ االستجابة لفحص اإليدز يجسد مف خبلؿ استجابة الجميور المستيدؼ لحمبلت التسو 

، واالستجابة لحمبلت احتراـ قانوف المرور وغيرىا مف األىداؼ االجتماعية  .1وأخذ العبلج البلـز

 نظرية انتشار المبتكرات الفرع الثاني:

ع يطمؽ مفيـو انتشار المبتكرات أو ما يسمى باألفكار المستحدثة حوؿ فكرة معينة أو ممارسة أو موضو 
( فإف نشر Shoemaker( وشومكير)Rogersما تدرؾ مف قبؿ الفرد عمى أنيا جديدة لذلؾ وحسب روجرز)

األفكار المستحدثة يعتبر أساس التغيير االجتماعي، ويعتمد مفيـو نشر األفكار أساسا عمى االتصاؿ المباشر 
ويعرؼ روجرز  2.وغير المباشر بحيث يظير التغيير االجتماعي كإحدى نتائج عممية االتصاؿ

)مبتكر( ما عبر استخداـ قنوات خبلليا نقؿ مستحدث ( عمى أنو: العممية التي يتـ مفDiffusionاالنتشار)
اتصاؿ معينة عمى مر وقت ما، بيف أعضاء النظـ االجتماعية القائمة، لذلؾ فعممية االنتشار ىي عبارة عف 
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. أما المبتكر أو المستحدث فقد 1مع األفكار الجديدةنوع معيف مف االتصاالت التي تكوف فييا الرسائؿ مرتبطة 
تـ تعريفو عمى أنو: أي فكرة جديدة أو أسموب أو ممارسة أو موضوع يدرؾ الفرد عمى أنو جديد، فمفيـو 
االستحداث أو الحداثة ينبع مف إدراؾ الفرد لو عمى أنو جديد وليس بالضرورة أف يكوف المستحدث جديدا ألوؿ 

ستحدث قد يكوف مرغوب فيو عند أفراد أو مجتمع معيف وقد ال يكوف مرغوب فيو عند مجتمع مرة، كما أف الم
بخر، وذلؾ حسب طبيعة المستحدث ذاتو)مكوف مادي/ فكرة مجردة(، وكذلؾ حسب مجموعة العوامؿ 

ة انتشارىا، لذلؾ فإف دراسة كيفية استحداث األفكار الجديدة وكيفي .2االجتماعية والثقافية السائدة في أي مجتمع
ىي مف بيف العمميات الميمة في مجاؿ التغيير االجتماعي بشكؿ عاـ وفي مجاؿ االتصاؿ والتسويؽ 
االجتماعي بشكؿ خاص، وقد القى مفيـو االنتشار كمجاؿ لمبحث اىتماما مف مجاالت معرفية متعددة، وذلؾ 

تتأثر بجميع العوامؿ السيكولوجية، لسبب بسيط وىو أف عممية تبني المستحدثات أو المبتكرات واستخداميا 
واالجتماعية والثقافية المتضمنة في عممية تقبؿ واستعماؿ شيء جديد بحيث يمكف كشفيا وتقييميا في محتوى 
الصيغة االجتماعية الثقافية الكمية التي ىي جزء منيا. أي أف تبني التجديدات بوجو عاـ وانتشار ىذه 

إنما يعتمد عمى مدى مبلءمتيا لمثقافة الموجودة في المجتمع، فالذي  المستحدثات أو المبتكرات بوجو خاص
يحدد التبني والتقبؿ إنما ىـ األفراد أنفسيـ الذيف يتعرضوف لممستحدثات، حيث نجد العديد مف العوامؿ النفسية 

ر عمى النظاـ واالجتماعية والثقافية التي تؤثر عمى تمؾ العممية. باإلضافة إلى ذلؾ دراسة أثر عممية االبتكا
االجتماعي بسبب كوف أف لؤلفكار المستحدثة أثر كبير عمى عممية التغيير في النظاـ االجتماعي مف خبلؿ ما 

 يتطور أو ينتشر مف ىذه األفكار.

)المبتكر( قبؿ انتشاره في أي نظاـ ف المراحؿ التي يمر بيا المستحدثوقد قدمت ىذه النظرية عدد م
قدمت أيضا عدد مف الخصائص التي قد يكوف ليا األثر االيجابي أو السمبي في  اجتماعي بترتيب محدد، كما

 تبني المبتكرات أو المستحدثات في األنظمة االجتماعية كما يمي:

تعد ىذه المرحمة ىي مرحمة األساس وتسمى كذلؾ بمرحمة الوعي، فيي المرحمة  :(Knowledgeأكال/ المعرفة)
لمبتكر أو المستحدث، سواء كاف ذلؾ عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ أو التي يعمـ فييا الفرد عف وجود ا

عف طريؽ االتصاؿ الشخصي، وقد يكوف ذلؾ عف طريؽ الجيود الشخصية لمفرد مف خبلؿ البحث عف ما ىو 
 جديد أو مف خبلؿ الصدفة؛

وقؼ مؤيد أو معارض حسب روجرز، فإف المقصود بعممية اإلقناع ىو تكويف م :(Persuasionثانيا/ اإلقناع)
تجاه المستحدث ولكي يستطيع الفرد تكويف ذلؾ، فإنو يسعى لمعرفة المزيد مف مزاياه ومدى مبلءمتو أو سيولتو 
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أو تعقيده، وتسمى ىذه المرحمة بمرحمة االىتماـ حيث يظير ذلؾ جميا مف خبلؿ إقباؿ الفرد عمى جمع ما 
كر، وتقييميا في ظؿ احتياجاتو لذلؾ تعرؼ ىذه المرحمة يستطيعو مف معمومات حوؿ ىذا المستحدث أو المبت

بفترة المعمومات، وتتأثر ىذه المرحمة عموما بشخصية الفرد والقيـ التي يديف بيا والتي تؤثر في طريقة تفسيره 
لممعمومات التي يجمعيا عف المستحدث، كما تتأثر بالخصائص التي يمكف أف يتصؼ بيا المستحدث وكذلؾ 

توقعة)الجودة المتوقعة( التي تعود عمى الفرد جراء اقتنائو واستعمالو ليذا المستحدث ومدى مبلءمتو.) المنافع الم
 بمعنى مجموعة العوامؿ التي تؤثر في اإلدراؾ والتي سنناقشيا في فصؿ الجميور(؛

مى المعمومات التي تسمى ىذه المرحمة بمرحمة التجريب العقمي حيث يعتمد الفرد ع :(Decisionثالثا/ اتخاذ القرار)
استطاع جمعيا خبلؿ المرحمتيف السابقتيف، ففي ىذه المرحمة قد يتخذ الفرد القرار بتبني المبتكر أو برفضو دوف 
المرور بمرحمة التطبيؽ أو التجريب الميداني، لذلؾ يخضع الفرد في ىذه المرحمة إلى تردد كبير فقد يغير رأيو 

 ىذا األساس فيو يحتاج إلى التشجيع القوي مف أجؿ تطبيؽ المبتكر؛ بيف القبوؿ والرفض في أي وقت، وعمى

في ىذه المرحمة يقـو الفرد بعممية االختيار سواءا كاف ذلؾ بالقبوؿ أو  :(Implementationرابعا/ التطبيؽ)
ة الرفض، فيي بذلؾ تمثؿ المرحمة الحاسمة مف خبلؿ إخضاع المستحدث أو المبتكر لمتجربة العممية الميداني

 عمى نطاؽ ضيؽ لتحديد مدى صبلحيتو، وىذا كمو في ظؿ الظروؼ الخاصة والمحيطة بالفرد؛

بعد التطبيؽ الميداني واإلخضاع التجريبي لممبتكر عمى نطاؽ ضيؽ، وبعد  :(Confirmationخامسا: التأكيد)
ر بشكؿ منتظـ، وبالتالي المعرفة المدركة لخصائص المبتكر يقـو الفرد باتخاذ القرار النيائي باستعماؿ المبتك

 .1تدخؿ مرحمة التأكيد إلى مسار يؤكد فيو الفرد عممية تبنيو لممبتكر

كما يؤكد روجرز عمى أف عممية التبني لممبتكرات قد تأخذ فترة زمنية، وأف عممية التبني ىذه تختمؼ مف 
إلى الخصائص الشخصية  فرد إلى بخر وذلؾ حسب العوامؿ االجتماعية والثقافية المحيطة بالفرد باإلضافة

لكؿ فرد، فقد يتراجع  الفرد عف تبنيو لممبتكر بعد عممية التأكيد بفترة قصيرة، ومرد ذلؾ ألسباب عديدة ولعؿ 
 (Adoption Processأىما ىو التنافر المعرفي الذي قد يحصؿ لدى الفرد. لذلؾ فإف عممية التبني أو التقبؿ)

رد مف خبلليا منذ أف يسمع بالفكرة الجديدة، أي مرحمة الوعي أو المعرفة ىي تمؾ العممية العقمية التي يمر الف
التبني تختمؼ عف  األولى بالمبتكر وصوال إلى مرحمة االستخداـ النيائي لو، باإلضافة إلى ذلؾ فإف عممية

ا تعني بينم لتاـ لممبتكر مف طرؼ أحد األفرادحيث تشير األولى إلى االستخداـ النيائي وا عممية االنتشار
الثانية انتقاؿ المبتكر مف مصادره األصمية وانتشاره داخؿ النسؽ)النظاـ( االجتماعي إلى عدد كبير مف 

ميست كؿ األفكار الجديدة والمستحدثات متكافئة مف حيث أوجو ذيوعيا المستفيديف. وعمى ىذا األساس ف
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تي تجعؿ بعضيا أكثر رواجا وأسرع وانتشارىا، وذلؾ ألنيا ليست متشابية تماما في الخصائص والصفات ال
وعمى ىذا األساس فقد أشار روجرز إلى أف المتبنيف لممستحدثات أو لممبتكرات  تقببل مف البعض اآلخر.

 ينقسموف إلى خمس فئات، وذلؾ حسب الفترة الزمنية التي يحتاجونيا لتبني أي مبتكر أو مستحدث كما يمي:

األفراد الذيف لدييـ شغؼ كبير إلى تجربة األفكار الجديدة، وىـ كما  تمثؿ ىذه الفئة (:Innovatorsالمبتكركف) .أ 
وصفيـ روجرز  بالمغامريف إلى تجريب أي شيء جديد مما يؤدي بيـ إلى تكويف عبلقات اجتماعية حتى 
خارج الجماعة التي ينتموف إلييا أساسا، كما وضع روجرز شروطا ليذه الفئة المبدعة منيا القدرة المالية 

فعة التي تساعدىـ عمى تحمؿ الخسارة التي تتكبدىا مغامرتيـ في بعض األحياف، باإلضافة إلى المرت
االنفتاح عمى الثقافات العالمية والتعرض المكثؼ لوسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ، والقدرة العالية عمى فيـ 

 ية والخبراء؛األفكار الصعبة والمعقدة ذلؾ كونيـ يحصموف عمى المعمومات مف خبلؿ المصادر العمم
تتصؼ ىذه الفئة كونيا تتميز بالتنظيـ االجتماعي واالندماج القوي مع  (:Early Adoptersالمتبنكف األكائؿ) .ب 

الجماعات المختمفة في المجتمع أكثر مف المبتكروف، كما تتميز ىذه الفئة بأعمى درجات الريادة الفكرية 
يمثموف المرجع في طمب النصيحة والمعرفة بالنسبة  والتعرض الكثيؼ لوسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ، كما أنيـ

لمفئات األخرى في المجتمع كونيـ يكتسبوف تقديرا خاصا في مجتمعيـ، كما أنيـ مف رواد التغيير االيجابي 
في أي نظاـ اجتماعي نتيجة الستمرار نيجيـ في تبني األفكار مما يؤىميـ ويساعدىـ عمى الحفاظ عمى 

 الخصائص تؤىميـ بأف يكونوا قادة الرأي في مجتمعيـ؛ذلؾ التقدير، فكؿ ىذه 
تفكر ىذه الفئة مميا قبؿ تبني الفكرة المستحدثة، وعمى ىذا األساس فإف فترة  (:Early Majorityالغالبية المبكرة) .ج 

نوف التبني لدى أفراد ىذه الفئة قد تأخذ وقتا زمنيا معتبرا مقارنة بالفئتيف السابقتيف، حيث يعتمدوف عمى المتب
األوائؿ مف أجؿ إمدادىـ بالمعمومات كما أف أفراد ىذه الفئة يتبنوف األفكار المستحدثة أو الجديدة قبؿ 
شيوعيا في أوساط العامة مف الناس، فيي الفئة التي تعطي األفكار المستحدثة صفة الشرعية لدخوليا 

وصؿ ميمة بيف المتبنيف األوائؿ  وشيوعيا في المجتمع وذلؾ بحكـ موقعيـ الذي يخوليـ بأف  يكونوا حمقة
 وعامة الناس؛

يتميز أفراد ىذه الفئة بالحذر والتشكؾ مف األفكار المستحدثة، فيـ ال (: Late Majorityالغالبية المتأخرة) .د 
يتبنوف األفكار المستحدثة إال بعد شيوعيا في أوساط غالبية النظاـ االجتماعي، وبعد أف تدفعيـ عدة عوامؿ 

فكار كنتيجة النقيادىـ تحت الضغط مف أجؿ التكيؼ مع عرؼ الجماعة أو الطبقة االجتماعية لتبني تمؾ األ
التي ينتموف إلييا، ومف صفات أفراد ىذه الفئة كونيـ مف ذوي الدخؿ والتعميـ المنخفضيف وفي أغمب 

 الحاالت مف كبار السف؛
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تمسكيـ باألفكار القديمة وليست لدييـ مف صفات ىذه الفئة ىو إخبلصيـ لمتقاليد و  (:Laggardsالمتقاعسكف) .ق 
الرغبة في التغيير السريع، لذلؾ فأفراد ىذه الفئة ىـ بخر مف يتبنى األفكار المستحدثة، وعندما يقرروف 
عممية التبني تكوف ىذه الفكرة قد تغيرت وأضحت قديمة وربما قد ظيرت مكانيا فكرة مستحدثة أخرى 

فئة ىو البطء والتأخر المبالغ فييما لعممية التبني باإلضافة إلى عوضتيا، لذلؾ فمف صفات أفراد ىذه ال
 . 1غياب القيادة الفكرية لدييـ

إف نظرية انتشار المبتكرات تتضمف عممية االتصاؿ كأحد أساسيات البعد االقناعي مف خبلؿ قدرتيا عمى 
وكيـ، وتعتمد عممية التأثير إحداث األثر اإلقناعي في أعضاء النظاـ االجتماعي في محاولة لمتأثير عمى سم

ىذه عمى بلية إقناعية قادرة عمى إحداث سمسمة مف اآلثار السموكية والتي تبدأ بطرح األفكار المستحدثة 
وتعريؼ الجميور بيا )أعضاء النظاـ االجتماعي(، وصوال إلى إحداث أثارا إدراكية أكثر عمقا وتقدما مف حيث 

 حدثة.المضموف السموكي ليذه األفكار المست

 الفرع الثالث: نظرية التاءات الثالث

 اإلقناعي االتصاؿ فإف عممية التغيير االجتماعي تنطمؽ مف فكرة( Michel le net) شاؿ لوناتمي حسب
المراقبة، ومنيا  أو والتتبع التوعية، التشريع، وىي: مراحؿ ثبلثة عبر يتـ ذلؾ الجميور حيث سموؾ في والتأثير

التاء، حيث أف التنسيؽ بيف المراحؿ أو المكونات  بحرؼ تبدأ ممات الثبلثة األولى كمياأشتؽ اسـ النظرية فالك
الثبلث يؤدي إلى تعديؿ السموؾ المستيدؼ ومف ثـ تحقيؽ التغيير المطموب، لذلؾ فنظرية التاءات الثبلث تقسـ 

 عممية اإلقناع وتغيير السموؾ السمبي إلى ثبلثة مراحؿ كما يمي:

تتضمف التوعية بليات اإلقناع واستراتيجياتو وكذلؾ التوضي ، وتعزيز كؿ ذلؾ باألدلة  كعية:أكال/ مرحمة الت
والبراىيف المقنعة والتي تنساب إلى عقوؿ وأحاسيس الجميور المستيدؼ، ويشترط في أفكار ورسائؿ حمبلت 

دراكيا، كما يشترط فييا أيضا عدـ التناق ض لتناؿ المصداقية لدى التوعية أف تكوف بسيطة حتى يسيؿ فيميا وا 
الجميور، كما يجب أف تكوف صياغة الرسالة وتحديد محاورىا بصورة واضحة حتى تكوف أكثر إقناعا، إذ يجب 
فيميا دوف الحاجة إلى بذؿ جيد زائد مف طرؼ الجميور، كما يشترط أيضا الموضوعية في عممية التوعية 

في التعامؿ مع الجميور، والتي يمكف أف تقؼ حجرة عثرة  وعدـ التحيز أو االنطبلؽ مف أحكاـ ذاتية أو مسبقة
في مسار التوعية مف خبلؿ دفع الجميور المتمقي لمرسالة إلى تبني مواقؼ مضادة إزاءىا، باإلضافة إلى كؿ 
ذلؾ فإنو يشترط اختيار الوقت والظرؼ المناسبيف لتمرير الرسالة اإلقناعية مف أجؿ إحداث التغيير، حيث يرى 

                                                           
1
 Rogers. E. M.: Diffusion of innovation, Op-Cit, P.263-266.  
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٪( في اتجاىات وسموكيات الجميور وذلؾ مرتبط أساسا 30ونات أف ىذه المرحمة تؤثر فقط بنسبة)ميشاؿ ل
 . 1ببعض الشروط كطبيعة الموضوع المعالج والظروؼ المحيطة بالجميور، ويأتي الباقي في المراحؿ الموالية

مساندة ليا وىي مرحمة حسب ميشاؿ لونات فإنو يجب تعزيز مرحمة التوعية بمرحمة  ثانيا/ مرحمة التشريع:
التشريع، بمعنى إصدار قانوف يدعـ القضية أو الفكرة أو السموؾ المستيدؼ مف أجؿ إجبار الجميور عمى 
إتباع السموؾ المروج لو، حيث يحدد القانوف طبيعة المخالفة ويرتب عمييا طبيعة العقوبات التي سيواجييا الفرد 

ع والتأثير البد أف يحمؿ في طياتو معنى السمطة والمسؤولية في حالة المخالفة. وبمعنى بخر فإف اإلقنا
. وذلؾ راجع ألف الكثير مف أفراد 2واإلجبار والترغيب والترىيب حتى يتعود الجميور عمى السموؾ المستيدؼ

الجميور لدييـ إدراكا بالمخاطر المحدقة بيـ نتيجة بعض السموكيات ولكنيـ ال يجدوف القوة الكافية التي 
، فتكوف سمطة القانوف بمثابة الرادع الذي يعمؿ عمى تبلشي السموؾ السمبي باعتبار أف السموؾ تمنعيـ

اإلنساني مف خصائصو القابمية لمضبط عف طريؽ مبدأ العقاب، وكذلؾ عف طريؽ العوامؿ النفسية المؤثرة في 
لذلؾ  لخاص بالجميور.ا ثالثفي الفصؿ ال أوضحناه اإلدراؾ والتعمـ وىذا ما الجميور، والسيما موضوعي

تظير أىمية ىذه المرحمة وبالخصوص في حمبلت التسويؽ االجتماعي التي تعمؿ عمى توعية الجميور عف 
طريؽ تبياف مخاطر وفوائد الموضوع المعالج مف أجؿ إحداث التغيير االجتماعي االيجابي المطموب، باعتبارىا 

 السموؾ المروج لو.خطوة داعمة وممزمة لمجميور المستيدؼ مف أجؿ تبني 

نتيجة لتعزيز عممية التوعية بسمطة القانوف، فإف المرحمة السابقة ترتفع فييا نسبة اإلقناع إلى  ثالثا/ مرحمة التتبع:
%( فقط، األمر الذي يستدعى تواجد مرحمة أخرى مساندة لممرحمتيف السابقتيف، حيث يرى ميشاؿ 60حوالي)

عة لمعممية ككؿ، وذلؾ مف أجؿ إنجاح عممية التغيير االجتماعي خاصة وأف لونات أنو البد مف المراقبة والمتاب
الجميور بحاجة دائمة إلى التذكير والتأكيد باستمرار. لذلؾ فإف ىذه المرحمة تستوجب التأكيد عمى ضرورة 

مف شأنو أف احتراـ القانوف والتنبيو عمى المخالفيف ومتابعة غير المكترثيف بالقانوف عف طريؽ الردع، وكؿ ذلؾ 
يعطي عممية التغيير االجتماعي الجدية والمصداقية المطموبتيف إلحداث األثر في اتجاىات وسموكيات الجميور 

ففي والية كارولينا  .3المستيدؼ. فمع وجود ىذه المرحمة تكوف العممية االقناعية قد وصمت إلى شكميا النيائي
ـ تطبيؽ ىذا النوع مف النظريات، حيث تبيف مف نتائج حمبلت بالواليات المتحدة األمريكية عمى سبيؿ المثاؿ ت

التسويؽ االجتماعي لمتوعية بأمور السبلمة المرورية، وبالتحديد موضوع استخداـ حزاـ األمف مف قبؿ السائقيف، 
أف غالبية الحمبلت فشمت في تغيير السموؾ باالتجاه الصحي ، وذلؾ كونيا ركزت أي حمبلت التسويؽ 

عمى مسألة السبلمة أوال، وبعد سنوات طويمة مف التوعية واإلرشاد المروري حوؿ استخداـ حزاـ االجتماعي 
                                                           

1
.60، 59، ص 2005ح: اإلقناع االجتماعي؛ اخللفية النظرية ك اآلليات العلمية، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، عامر مصبا  

2
.61، 60ادلرجع نفسو، ص  

3
.62، 61ادلرجع نفسو، ص  
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األمف اتض  لممسؤوليف في والية كارولينا الشمالية أف معظـ سائقي المركبات كانوا يستبعدوف احتماالت وقوع 
وريا أو ممحا مف وجية نظرىـ، حوادث مرورية، وبالتالي فإف ارتداء حزاـ األماف ألغراض السبلمة لـ يكف ضر 

ولمتغمب عمى ىذه الحالة قامت سمطات الوالية بانتياج مبتكر لتغيير السموؾ، حيث شّرعت قوانيف صارمة، 
ورفت شعار "ضع حزاـ األماف أو ادفع غرامة"، وقامت بحمبلت واسعة النطاؽ لتنفيذ ىذا الشعار، ولـ تمر 

دأ معظـ السائقيف المتمرديف عمى ارتداء حزاـ األمف خوفا مف سوى أياـ معدودة عمى تدشيف الحممة حتى ب
العقوبة وبالتالي دفع الغرامة وليس خوفا عمى سبلمتيـ، وىكذا حصؿ تغيير في السموؾ عمى مستوى الواليات 

 .1المتحدة األمريكية جميعيا

 (Theory with Social marketing)المطمب الرابع: نظرية مع التسكيؽ االجتماعي

نتحدث عف النظرية مع التسويؽ االجتماعي فإننا نتحدث عف المقـو االتصالي لمدخؿ التسويؽ  لما
التسويؽ االجتماعي في ترويج القضايا واألفكار والسموكيات االيجابية مف أجؿ االجتماعي، حيث يعتمد 

عممية الترويج وكما ونظرا ألىمية الرسالة في  الترويج،االتصاؿ و  التواصؿ مع الجميور المستيدؼ عمى فكرة
 عتمدة عمى قوة الوسيمة اإلعبلميةيقاؿ أف الرسالة ىي الوسيمة، ولما كانت قوة التأثير تأتي مف قوة الرسالة الم

فإف النظريات االتصالية واإلعبلمية تمثؿ الداعـ القوي مف أجؿ إنجاح عممية التسويؽ االجتماعي وتحقيؽ 
سويؽ االجتماعي يستند في مقومو االتصالي عمى القوة اليائمة التي ومف ثـ فإف مدخؿ الت التغيير المطموب،

تممكيا وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ ويوظؼ مقوماتيا ونتائج بحوثيا المتعمقة باإلقناع وانتشار المعمومات في إطار 
يور حركة النظـ االجتماعية واالتجاىات النفسية بما يسم  بانسياب المعمومات وتأثيرىا عمى أفراد الجم

المستيدؼ عبر وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ. كذلؾ ولما كاف اإلعبلـ ىو المعبر عف التصور الحقيقي لؤلحداث 
المنطمقة مف المحيط المعاش لمجميور، فإف ىذا اإلعبلـ كذلؾ يتحرؾ مف خبلؿ اعتماده عمى تقنيات اتصالية 

مساعدة المسوقيف االجتماعييف لمعالجة عالية الدقة نتيجة لمتطور التقني والتكنولوجي ومف ثـ يساىـ في 
مف ىذا  ثالثفي المطمب الثاني لممبحث الالمشاكؿ والقضايا االجتماعية المطروحة، وىذا ما تـ توضيحو 

الفصؿ مف خبلؿ عبلقة التسويؽ االجتماعي مع عمـو االتصاؿ واإلعبلـ، لما تكممنا عمى أىـ الفروع المتعددة 
بمفيـو االتصاؿ االجتماعي والذي تتـ االستعانة بو مف أجؿ مكافحة األمراض لبلتصاؿ واإلعبلـ والمعروفة 

، وكذلؾ مدى مساىمة وسائؿ االجتماعية أو تنمية القيـ اإلنسانية داخؿ المجتمع كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ
استخدامنا االتصاؿ واإلعبلـ في معالجة القضايا والمشاكؿ االجتماعية المتواجدة داخؿ المجتمع. لذلؾ فعند 

لمفيـو نظرية مع التسويؽ االجتماعي فإننا نقصد مف جية استعانة التسويؽ االجتماعي بوسائؿ االتصاؿ 
واإلعبلـ، ومف جية ثانية الدور الذي تقـو بو وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ في تدعيـ القضايا واألفكار التي 

                                                           
1
 .200بشًن العالؽ: مرجع سبق ذكره، ص.
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لنظريات المكونة لمنظرية مع التسويؽ وفي ىذا الصدد نذكر مجموعة مف ا .يطرحيا التسويؽ االجتماعي
 االجتماعي وىي كالتالي:

 نظرية االستخدامات و االشباعات؛ 
 نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعبلـ؛ 
 نظرية الغرس الثقافي؛ 

 (Uses and Gratification Theory)نظرية االستخدامات كاإلشباعاتالفرع األكؿ: 

نظرية متكاممة  1974عاـ  (Katz, Blumler and Gurevitch)شفيتوقور قدـ كؿ مف كاتز وبموممر 
لبلستخدامات واإلشباعات وذلؾ في ضوء مفيـو الحاجات اإلنسانية، وىذا مف خبلؿ تأكيدىـ عمى أف الفرد 
يمجأ إلى محاولة إشباع حاجاتو بطرؽ متعددة، ومف بينيا التعرض لوسائؿ االتصاؿ بالطرؽ التي يتوقع منيا 

 تنظر إلى عممية استخداـ وسائؿ واإلشباعات. وعميو فإف نظرية االستخدامات 1توالفرد أنيا تشبع حاجا
حيث يرتبط مف خبلليا مضموف الوسيمة باالحتياجات الفردية لمجميور  االتصاؿ عمى أنيا عممية تفاعمية

ر االجتماعي ومفاىيـ أفراد ىذا الجميور ومدركاتو وأدواره االجتماعية وقيمو في إطار الخصائص الفردية واإلطا
 األىداؼ التي تسعى نظرية االستخدامات واإلشباعات لتحقيقيا فيي كما يمي:  ومنبينأهمالذي يعيشوف فيو.

 تفسير الكيفية التي يستخدميا أفراد الجميور إلشباع حاجاتيـ وتحقيؽ أىدافيـ؛ اليدؼ األكؿ:

 بلـ والتفاعؿ مع نتيجة ىذا االستخداـ؛توضي  دوافع استخداـ وسيمة بعينيا مف وسائؿ اإلع اليدؼ الثاني:

 .2التأكيد عمى أف فيـ عممية االتصاؿ يأتي نتيجة الستخداـ وسائؿ االتصاؿ الجماىيري اليدؼ الثالث:

وبصياغة  العبلقة بيف الجميور واتجاىاتو السموكية التي يسعى إلشباعيا مف بيف مختمؼ البدائؿ المتاحة 
واىا وبناءا عمى نتائج العديد مف البحوث قاـ كاتز بصياغة نموذج عاـ أمامو ومنيا وسائؿ االتصاؿ ومحت

، يوض  فيو العبلقة بيف استخداـ أفراد الجميور لوسائؿ اإلعبلـ وما يمكف أف تشبعو مف حاجات لدى 1974
مى أفراد الجميور، حيث يرى كاتز عمى أف المواقؼ االجتماعية التي يجد األفراد أنفسيـ بيا ىي التي تعمؿ ع

شباع الحاجات، إذ أف المواقؼ االجتماعية يمكف أف تسبب التوتر والصراع  إقامة العبلقة بيف وسائؿ االتصاؿ وا 
 الذي يشكؿ ضغطا عمى الفرد مما يجعمو يسعى إلى استخداـ وسائؿ االتصاؿ، والشكؿ الموالي يوض  ذلؾ.

                                                           
1
 Elihu Katz, Jay G. Blumler, Michael Gurevitch: Uses and Gratifications Research, The Public Opinion 

Quarterly, Vol.37, No.4, PP. 509-523, Winter, 1973-1974, P. 510. 
2
 Thomas E. Ruggiero: Uses and Gratification Theory in the 21st  century, journal of  mass communication & 

society, university of Texas at El Paso, 2000, P.11. 
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 (: نمكذج كاتز لالستخدامات كاإلشباعات07الشكؿ رقـ )

 

يوض  كاتز في نموذجو عمى أف لدى أفراد الجميور عددا مف العوامؿ االجتماعية والنفسية والتي تولد 
حاجات معينو لدييـ، ومف خبرة أفراد الجميور المباشرة تتولد لدييـ توقعات عف مدى تمبية وسائؿ اإلعبلـ 

يترتب عميو اتخاذ القرار إما بالتعرض لموسائؿ  لحاجاتيـ مع المصادر االتصالية األخرى، األمر الذي
اإلعبلمية أو بالقياـ بأنشطة أخرى لتمبية حاجاتيـ، ومع التعرض المكثؼ لوسائؿ االتصاؿ يتـ إشباع بعض 
الحاجات وتبقى أخرى دوف إشباع مما ينجـ عنو نشوء حاجات وتوقعات جديدة تبدأ في التفاعؿ مع العوامؿ 

وترتكز نظرية االستخدامات واإلشباعات عمى مجموعة مف العناصر األساسية والتي تمثؿ  االجتماعية والنفسية.
 محورىا كما يمي:

أف عنصر النشاط أو الفعالية لدى الجميور يشير إلى الدافع األساسي،  يرى بموممر :أكال/ الجميكر النشط
لوسائؿ اإلعبلـ، في حيف يؤكد  واالنتقائية، واألذواؽ واالىتمامات التي يمكف أف تحدث في حالة التعرض

عمى أف تأثير وسائؿ االتصاؿ يتـ مف خبلؿ االنتقاء الذي يعتمد عمى الفروؽ  (R. Harisريتشارد ىاريس)
لذلؾ يتحدد  1الفردية، حيث يتبايف الجميور في إدراكو لنفس الرسالة، كما يتباينوف في طبيعة استجاباتيـ ليا.

 نمخصيا في النقاط التالية: مفيـو نشاط الجميور في عدة أبعاد

فالجميور لديو القدرة عمى اختيار الوسائؿ االتصالية والمضاميف التي تحقؽ حاجاتو (: Selectivityاالنتقائية) (1
ودوافعو النفسية واالجتماعية، والتي تعكس اىتماماتو وتفضيبلتو المختمفة، باإلضافة إلى أف الجميور 

 ي لما يتعرض لو مف معمومات؛يستطيع أف يدرؾ ويتذكر بشكؿ انتقائ

                                                           
1 Harris. R. J.: A Cognitive Psychology of Mass Communication. N. J. Lawrence Erlbaum Association Inc, 1989. 

P.13. 
 

عكامؿ نفسية 
 كاجتماعية

 تكقعات  حاجات

 مف

كسائؿ 
 اإلعالـ

مصادر 
 أخرل

التعرض 
 لكسائؿ اإلعالـ

ممارسة أنشطة 
 أخرل

إشباع لبعض الحاجات 
أخرى كعدـ إشباع لحاجات  

دكافع كحاجات 
 كتكقعات جديدة

م، ليمي حسيف السيد: االتصاؿ كنظرياتو المعاصرة، الدار المصرية المبنانية، الطبعة حسف عماد مكاك المصدر: 
 .242، ص.1998األكلى، القاىرة، مصر، 
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إف استخداـ الجميور لموسائؿ والمضاميف مرىوف بما يعرض عميو مف إشباع لحاجاتو  (:Utilitarianالنفعية) (2
 المختمفة؛

حيث يتعمد أفراد الجميور اختيار وسيمة اتصالية معينة إلشباع حاجة ما،  (:Intentionalityالعمدية) (3
 ردية واالجتماعية والثقافية لجميور الوسيمة االتصالية واإلعبلمية،ومصدر ىذه التعمد ىو الخصائص الف

ويحدث عمى المستوى اإلدراكي والتأثيري والسموكي، وىي الدرجة التي يدرؾ فييا  (:Involvementاالستغراؽ) (4
الجميور وجود رابطة أو صمة بينو وبيف محتوى وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ، وكذلؾ الدرجة التي يتفاعؿ بيا 

لذلؾ تتـ عممية االستغراؽ في ثبلث مواقؼ وىي قبؿ الجميور نفسيا مع وسيمة اتصالية أو محتواىا. 
 التعرض، أثناء التعرض وبعد التعرض كما يوضحو الجدوؿ الموالي:

 (: عممية االستغراؽ03الجدكؿ رقـ)
 بعد التعرض أثناء التعرض قبؿ التعرض الجميكر النشط
 التذكر االنتقائي اإلدراؾ االنتقائي ض االنتقائيالبحث عف التعر  االنتقائية

التفاعؿ  –االنتباه  ترقب التعرض العمدية / االنشغاؿ
 االجتماعي

تقمص ادوار 
 الشخصيات

استخداـ االشباعات  االتصاؿ االجتماعي النفعية
 التي تحققت

قيادة الرأي العاـ 
 واالستخداـ لمقضية

 المصدر: مف إعداد الباحث
 
الجميور مع وسائؿ االتصاؿ ال يتعامؿ أفراد :صكؿ النفسية ك االجتماعية الستخدامات كسائؿ االتصاؿثانيا/ األ

نما باعتبارىـ أعضاء في جماعات اجتماعية منظمة وشركاء  باعتبارىـ أفراد معزوليف عف واقعيـ االجتماعي، وا 
ر العوامؿ الديموغرافية واالجتماعية في ولقد قدمت العديد مف الدراسات الدليؿ عمى دو  في بيئة ثقافية واحدة.

التعرض لوسائؿ اإلعبلـ، كما أف العوامؿ النفسية تؤدي إلى وجود حوافز أو دوافع معينة بحاجة إلى اإلشباع 
وبالتالي تحدد العديد مف االستخدامات لوسائؿ االتصاؿ، حيث تقـو نظرية االستخدامات واإلشباعات المرتكزة 

ؾ االنتقائي عمى افتراض أف األفراد المختمفيف يختاروف ألنفسيـ مضاميف اتصالية عمى بعض جوانب اإلدرا
.1مختمفة وفقا لمفروؽ النفسية واالجتماعية

تعتبر الدوافع مف العوامؿ المحركة لمفرد لبلتصاؿ مف أجؿ التكيؼ  :ثالثا/ حاجات كدكافع استخداـ كسائؿ االتصاؿ
ذه الدوافع تختمؼ وتتغير مف فرد آلخر بتغير المواقع واألدوار وكذا مع البيئة االجتماعية التي تحيط بو وى

الحاجات التي يسعى أفراد الجميور إلى إشباعيا عف طريؽ التعرض  ومف بيف أىـ المعايير االجتماعية، 
 لوسائؿ االتصاؿ فيما يمي:

                                                           
1
.267، ص.1993نظريات كسائل اإلعالـ، الدار الدكلية للنشر كالتوزيع، الطبعة األكيل، ترمجة كماؿ عبد الرؤكؼ، القاىرة، ديفلًن ملفٌن، بوؿ رككيتش:  
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المعرفة وفيـ البيئة وىي الحاجات المرتبطة بتقوية المعمومات و  :(Cognitive Needs)الحاجات المعرفية (1
المحيطة وىي تستند إلى الرغبة في فيـ البيئة والسيطرة عمييا وىي تشبع حاجة حب االستطبلع 

 واالكتشاؼ؛
وتتمثؿ في تحقيؽ الترفيو والبيجة والمتعة والعاطفة لدى أفراد الجميور  (:Affective Needsالحاجات العاطفية) (2

 عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ؛
وىي الحاجات المرتبطة بتقوية االتصاؿ وتحسيف  (:Social Integrative Needsاالندماج االجتماعي)حاجات  (4

 .1العبلقات مع العائمة واألصدقاء والعالـ الخارجي، وىي حاجات تنبع مف رغبة الفرد لبلنتماء إلى الجماعة
 ( Media Dependency Theoryنظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعالـ) الفرع الثاني:

ويعود الفضؿ إلى الباحثيف  نشأت نظرية االعتماد المتبادؿ عمى وسائؿ اإلعبلـ في بداية السبعينيات،
( إلى تأسيس ىذه النظرية صاحبا كتاب S.Ball Rokeach( وساندرا بوؿ روكيتش)Melvin DeFleurممفيف ديفمير)

يوحي اسـ النظرية فإف العبلقة التي  وكما (Theories of Mass Communicationنظريات االتصاؿ الجماىيري)
تحكميا ىي عبلقة االعتماد بيف وسائؿ اإلعبلـ والنظاـ االجتماعي والجميور، وقد تكوف ىذه العبلقة مع 
وسائؿ اإلعبلـ جميعيا، أو مع أحد أجزائيا. كما تعتبر نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعبلـ نظرية شاممة 

ـ االجتماع واالتصاؿ، حيث تقدـ نظرة كمية لمعبلقة بيف االتصاؿ والرأي لكونيا تعتمد عمى عمـ النفس وعم
العاـ، ومف بيف األىداؼ الرئيسية ليذه النظرية ىو تفسير لماذا يكوف لوسائؿ االتصاؿ الجماىيرية أحيانا 

وسائؿ  . ويقصد باالعتماد عمى2تأثيرات قوية ومباشرة وأحيانا أخرى تأثيرات غير مباشرة وضعيفة إلى حد ما
اإلعبلـ درجة االعتماد عمى وسيمة معينة كمصدر لؤلحداث والقضايا المثارة في المجتمع وال يرتبط االعتماد 
عمى وسيمة باستخداميا، فقد يقضي الفرد فترة طويمة في استخداـ وسيمة معينة بينما يعتمد عمى وسيمة أخرى 

تابعة أو حجـ التعرض لموسائؿ اإلعبلمية ( يعني معدؿ المMedia Useكمصدر لمعموماتو، فاالستخداـ)
( فيعني درجة أىمية ىذه الوسيمة لمفرد كمصدر لمعموماتو Media Dependencyاالتصالية أما االعتماد)

لذلؾ تشير نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعبلـ عمى أف أفراد الجميور يعتمدوف عمى  .3واختياره وتفضيمو ليا
اإلعبلـ رغبة منيـ في إشباع حاجاتيـ وتحقيؽ رغباتيـ وأىدافيـ في إطار وجود  المعمومات التي توفرىا وسائؿ

تفاعبلت تسير في اتجاىات ثبلثة بيف وسائؿ اإلعبلـ وأفراد الجميور والنظاـ االجتماعي، فاألفراد مثؿ النظـ 
بعض ىذه االجتماعية ينشؤوف عبلقات اعتماد عمى وسائؿ اإلعبلـ، ذلؾ أف األفراد توجييـ األىداؼ و 

                                                           
1
.88، ص.2001كامل فرج: حبوث اإلعالـ ك الرأم العاـ، تصميمها ك إجراؤىا ك حتليلها، الطبعة األكىل، دار النشر للجامعات، القاىرة،  

2
 Stanley J. Baran & Dennis K.Davis: Op-Cit, P.283. 

3
اىاتو ضلو اإلرىاب، دراسة ميدانية على عينة من اجلمهور العريب، سلسلة حبوث كدراسات إذاعية، ىويدا مصطفى: دكر الفضائيات العربية يف تشكيل معارؼ اجلمهور ك اجت 

.32، ص. 2008، تونس، 63العدد 
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. ويمكف توضي  1األىداؼ تتطمب الوصوؿ إلى مصادر تسيطر عمييا وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ الجماىيرية
 العبلقات التبادلية بيف وسائؿ اإلعبلـ والجميور والمجتمع في الشكؿ الموالي كما يمي: 

 (: العالقات التبادلية بيف المجتمع ككسائؿ اإلعالـ كالجميكر08الشكؿ رقـ )

 

إف استخداـ الجميور لوسائؿ اإلعبلـ ال يتـ بمعزؿ عف تأثيرات النظاـ االجتماعي الذي يعيش بداخمو 
الجميور ووسائؿ االتصاؿ، وأف ىذا النظاـ لو عبلقة باألفراد والجماعات والمنظمات والنظـ االجتماعية 

صراع، وقد يكوف ديناميكية متغيرة أو ساكنة، وقد تكوف مباشرة األخرى، وقد تتسـ ىذه العبلقات بالتعاوف أو ال
وقوية أو غير مباشرة وضعيفة، وعميو فإف الرسائؿ التي يتمقاىا الجميور مف وسائؿ االتصاؿ قد يكوف ليا 

لذلؾ  نتائج مختمفة اعتمادا عمى خبراتو السابقة عف الموضوع وكذلؾ تأثيرات الظروؼ االجتماعية المحيطة.
درة وسائؿ االتصاؿ عمى تحقيؽ أكبر قدر مف التأثير المعرفي والعاطفي والسموكي سوؼ تزداد عندما فإف ق

تقـو ىذه الوسائؿ بوظائؼ نقؿ المعمومات بشكؿ متميز ومكثؼ، وأف ىذا االحتماؿ سوؼ تزداد قوتو في حالة 
غيير سموؾ الجميور ومعارفو تواجد عدـ استقرار بنائي في المجتمع بسبب الصراع والتغيير، كما أف فكرة ت

ووجدانو يمكف أف يصب  ليا تأثيرا مرتدا لتغيير كؿ مف المجتمع ووسائؿ االتصاؿ، وىذا ىو معنى العبلقة 
. كما يعتبر موضوع تشكيؿ 2بيف وسائؿ االتصاؿ والجميور والمجتمع (Tripartite Relationship)الثبلثية

يث تعتبر ىذه األخيرة مف بيف أىـ نظريات التأثير اإلعبلمي االتجاىات مف أىـ المجاالت ليذه النظرية ح

                                                           
1
.424، ص.مرجع سبق ذكرهديفلًن ملفٌن، بوؿ رككيتش:  

2
 S.J. Ball Rokeach, M.L. DeFleur: A Dependency Model of Mass-Media Effects, Op-Cit, P.7,8. 

 المجتمع
)تنكع درجة  

 االستقرار البنائي(

 كسائؿ اإلعالـ
)تنكع كظائؼ المعمكمات مف 

 حيث: العدد كالتركيز(

 الجميكر
)تنكع درجات االعتماد عمى كسائؿ 
(اإلعالـ في الحصكؿ عمى المعمكمات  

المعرفية، الكجدانية، السمككية التأثيرات:  
 

Source: S.J. Ball Rokeach, M.L. DeFleur: A Dependency Model of Mass-
Media Effects, Communication Research, Vol 3, No.1, PP.3-21, Sage 
Publication, Inc, New York, January 1976, P.8. 
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االتصالي المعتمدة في ىذا المجاؿ، حيث تقـو نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعبلـ بتحقيؽ ثبلث تأثيرات 
 وىي:

وتتمثؿ التأثيرات المعرفية لوسائؿ االتصاؿ وفقا لنظرية (: Cognitive Effectsالتأثيرات المعرفية) (1
عمى كشؼ أو إزالة الغموض، وتكويف االتجاىات، وترتيب أولويات االىتماـ، والتأثير في القيـ  االعتماد

 وزيادة المعتقدات 
ويمكف  ،ترتبط العمميات الوجدانية ببعض المصطمحات مثؿ: المشاعر أو العواطؼ التأثيرات الكجدانية: (2

الوجدانية في: الفتور العاطفي أو التعرؼ عمى بثار وسائؿ اإلعبلـ عمى الوجداف وقياس ىذه اآلثار 
 :1البلمباالة، والخوؼ والقمؽ، والدعـ المعنوي واالغتراب كما يمي

تنحصر اآلثار السموكية العتماد الفرد عمى وسائؿ اإلعبلـ   (:Behavioral Effects)التأثيرات السمككية (3
 :2وفقا لديفمير وروكيتش في سموكيف أساسيف ىما التنشيط والخموؿ

التنشيط يعنى اتخاذ الفرد مواقؼ وسموكيات ما نتيجة التعرض لموسيمة اإلعبلمية وحصولو عمى  :التنشيط .أ 
وىو المنتج النيائي لربط اآلثار المعرفية والوجدانية، وقد يتمثؿ ىذا التنشيط في: اتخاذ موقؼ  ،معمومات

عف االعتماد عمى وسائؿ  لئلقبلع عف التدخيف أو احتراـ قوانيف المرور، ولكف قد يصب  التنشيط الناتج
االتصاؿ واإلعبلـ سمبيا، في حاؿ اتخاذ الفرد سموكيات تضر بالمجتمع كالمشاركة في أعماؿ العنؼ 

 والجرائـ أو التمرد عمى النظاـ االجتماعي والسياسي؛
الخموؿ يعنى عدـ النشاط وتجنب القياـ بالفعؿ، ويتمثؿ ذلؾ في العزوؼ عف المشاركة في الخمكؿ:  .ب 

ة المختمفة التي تفيد المجتمع، وقد يتمثؿ ذلؾ مف خبلؿ العزوؼ عف المشاركة السياسية، وعدـ األنشط
القياـ بالتصويت االنتخابي، وقد يحدث ذلؾ نتيجة تغطية إعبلمية مبالغ فييا تدفع الفرد إلى عدـ المشاركة 

 وىذا النوع مف اآلثار السموكية لـ يحظ بالدراسات الكافية. نتيجة الممؿ،

 ( Cultivation Theoryفرع الثالث: نظرية الغرس الثقافي)ال

 Georgeنظرية الغرس الثقافي بشكؿ كبير باسـ باحثي االتصاؿ األمريكييف جورج جربنر)أصوؿ ترتبط 

Gerbner(والري غروس )Larry Gross حيث بدبىا ببحث تناوؿ فيو تأثير وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية عمى )
يؽ تطبيؽ أفكار خاصة بعمميات تكويف المعنى، وتشكيؿ الحقائؽ االجتماعية والتعمـ مف البيئة الثقافية عف طر 

خبلؿ المبلحظة، ومف ثـ دراسة التأثير التراكمي الناتج عف التعرض لمواد العنؼ في التمفزيوف عمى السموؾ، 

                                                           
1
.187، 186، ص. 2003اجلماىًنم ك نظرياتو، دار الكندم، الطبعة األكىل، األردف،  االتصاؿبرىاف شاكم: مدخل يف  

2
.320ص. ، 2005 احلديدم ك آخركف: الفضائيات العربية كمتغًنات العصر، الدار ادلصرية اللبنانية، القاىرة، 
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ائؿ االتصاؿ واإلعبلـ وىو ما دفعيما عمى مستوى تاؿ إلى قياس التأثيرات التراكمية الناتجة عف التعرض لوس
عامة دوف التركيز عمى نوعية محددة مف الرسائؿ االتصالية أو مصدر موحد ليذه الرسائؿ، وىو ما أفرز في 
النياية لمتوصؿ إلى النظرية المعروفة باسـ الغرس الثقافي والتي تؤكد عمى أف التعرض المستمر لوسائؿ 

سموكيات ال تعود بالتحديد إلى رسالة بعينيا، بؿ تكوف االتصاؿ ينتج عنو في النياية اتجاىات ومشاعر و 
وتعد نظرية الغرس الثقافي  .1كنتيجة تراكمية لمتعرض لمجموعة مف الرسائؿ االتصالية عمى مدار زمني معيف

( ولكف عمى مستوى وسائؿ االتصاؿ، ويعد التأثير التراكمي social Learning)را لنظرية التعمـ االجتماعيتطوي
( لممواد االتصالية، وىو ما يعني أف Mainstreamingاالتجاه السائد) ا يطمؽ عميو المسار العاـ أوراجعا لم

السمت الغالب عمى المواد االتصالية ىو الذي ينتج في النياية التأثيرات التراكمية المفترض حدوثيا، وىو ما 
لمرسائؿ الواردة مف وسائؿ اتصاليا، يفسر بالتالي اختبلؼ طبيعة الغرس بيف كؿ دولة أو ثقافة وفؽ التعرض 

وىو ما أكدتو العديد مف الدراسات، كما أنو يوض  وجود اختبلؼ في الغرس ينشأ عف تعرض الفرد لوسائؿ 
إعبلـ خارج نطاؽ ثقافتو األصمية ضمف مجتمعو األصمي بحيث تصب  أولوياتو الثقافية ومف ثـ السموكية إلى 

 .2اعي الذي يعيش فيوحد ما غير متسقة مع الواقع االجتم

ويقصد بالغرس تمؾ العممية التي تعمؿ عمى زرع وتنمية مكونات معرفية ونفسية تقـو بيا مصادر 
المعمومات والخبرة لدى مف يتعرض ليا، وقد أصب  مصطم  الغرس منذ منتصؼ السبعينيات يرتبط بالنظرية 

اؿ وبخاصة التميفزيوف، كما أف عممية الغرس ىي التي تحاوؿ تفسير اآلثار االجتماعية والمعرفية لوسائؿ االتص
حالة خاصة مف عممية أوسع و أشمؿ يطمؽ عمييا مصطم  التنشئة االجتماعية، لذلؾ يمكف وصؼ عممية 

الذي ينتج عف التعرض التراكمي الغرس ضمف سياؽ وسائؿ االتصاؿ عمى أنيا نوع مف التعمـ العرضي 
يست عبارة عف تدفؽ موجة مف تأثيرات وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ إلى لوسائؿ االتصاؿ، كما أف عممية الغرس ل

لذلؾ فنظرية  الجميور المتمقي، ولكنيا جزء مف عممية مستمرة و ديناميكية لمتفاعؿ بيف الرسائؿ والسياقات.
وبيف  الغرس الثقافي تطرح التساؤؿ الرئيسي التالي: ما ىي العبلقة بيف االنتباه إلى رسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ

ومف بيف أىـ المفاىيـ الجديدة التي جاءت بيا  ،المفاىيـ التي يكونيا الجميور أو األفراد لمواقع االجتماعي؟
 نظرية الغرس الثقافي ما يمي:

يقصد باالتجاه السائد عمى أنو عبارة عف نسيج مف المعتقدات  (:Mainstreamingأكال/ مفيـك االتجاه السائد)
 heavy)ي يقدميا التمفزيوف في صور مختمفة ويتوحد أو يتماثؿ معيا كثيفو المشاىدةوالقيـ والممارسات الت

                                                           
1
G Gerbner, L Gross: Living with television; the violence profile, Journal of Communication, Vol 26, No.2, 

PP.172-199, Blackwell Publishing Ltd, 1976, P.175,176. 
2
 Harris. R. J.: Op-Cit, P.29, 30. 
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viewers)  وال تظير بينيـ فروؽ كبيرة في اكتساب ىذه الصور أو األفكار باختبلؼ خصائصيـ االجتماعية أو
اكتساب الخصائص السياسية، مما يؤدي إلى خمؽ التجانس بيف األفراد ذوي درجة الكثافة الواحدة لممشاىدة في 

  .الثقافية المشتركة لممجتمع التي يقدميا التمفزيوف كقناة ثقافية حديثة

يقصد بالصدى أو الرنيف تمؾ التأثيرات المضافة لممشاىدة بجانب الخبرات  (:Resonanceثانيا/ مفيـك الصدل)
ي المشاىديف العنؼ البدني صدى أو رنيف التمفزيوف يغرس فلذلؾ فإف األصمية الموجودة فعبل لدى المشاىديف، 

ركز جربنر في ىذا يو  والنفسي وينشر الجريمة، ويوسع الرغبة في العدواف خاصة عند األطفاؿ والمراىقيف،
يبني الخوؼ وعدـ األماف عند األفراد الذيف لدييـ  المجاؿ عمى أف زيادة إدراؾ العنؼ في األعماؿ التمفزيونية

ى المتمقي شعورا بأف العالـ الخارجي أضحى مكانا غير بمف ومخيفا خبرات مؤلمة، وىذا كفيؿ بأف يصب  لد
 .1كما ىو في عالـ التمفزيوف

سبؽ يمكف القوؿ أف طرح مدخؿ التسويؽ االجتماعي ىو األكثر قبوال في معالجة  ف كؿ ماانطبلقا م
في معالجة البعد القضايا االجتماعية وىذا يعني أف مدخؿ التسويؽ االجتماعي ينطمؽ مف المقـو التسويقي 

واالتصاؿ وىذا ما يمثؿ النظرة  اإلعبلـاالجتماعي لمقضايا مف خبلؿ االستعانة بالمقـو االتصالي لوسائؿ 
 الكيبلنية أو الشمولية ليذا المدخؿ.
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 : نظاـ التخطيط لعممية التسكيؽ االجتماعيخامسالمبحث ال

جؿ تحقيؽ النتائج المرجوة، لذلؾ يعتبر التخطيط تعتمد عممية التسويؽ االجتماعي عمى التخطيط مف أ
التسويقي بمثابة العممية التي تمكف المنظمة مف تحميؿ البيئة، وتشخيص قدراتيا وطاقتيا وتحديد مسارات العمؿ 
التسويقي وتنفيذ القرارات التسويقية. ويتفؽ جميع الباحثيف في مجاؿ التسويؽ االجتماعي عمى ضرورة خضوع 

ؽ االجتماعي لمتخطيط العممي، ألف التخطيط ىو السبيؿ لبلرتقاء بحمبلت التسويؽ االجتماعي حمبلت التسوي
وغيابو يعتبر السبب الرئيس لفشؿ العديد مف حمبلت التسويؽ االجتماعي واليدر لمختمؼ الموارد. كما أف إدارة 

طيط في حمبلت التسويؽ وتصميـ حمبلت التسويؽ االجتماعي ليس بالعمؿ اليسير، لذلؾ فإف استخداـ التخ
االجتماعي يفيد في انجاز الكثير مف المياـ وتحقيؽ الفوائد والتي مف أىميا تحقيؽ أىداؼ الحممة وبتكمفة مالية 
مناسبة، وتنفيذىا باألسموب العممي الذي وضعت عمى أساسو، وكذلؾ إمكانية تنفيذىا بيسر وسبلسة وتجنب 

بلؿ االبتعاد عف العشوائية أو التخبط أثناء التنفيذ، وبالتالي فإف كؿ الكثير مف العقبات والمشكبلت وذلؾ مف خ
ذلؾ ُيَسِيؿ الوصوؿ إلى الجميور المستيدؼ مع تحديد الوسائؿ االتصالية التي سيتـ استخداميا وصياغة 

كذا مف ىنا يعد التخطيط والتصميـ الجيد لحمبلت التسويؽ االجتماعي و  الرسائؿ ذات المضموف الجيد والفعاؿ.
تنفيذىا ومتابعتيا وتقييميا مف المتطمبات األساسية لنجاح ىذه الحمبلت مف جية والنشاط التسويقي ككؿ 

وعمى ىذا األساس فإننا سوؼ نعالج في ىذا المبحث نظاـ التخطيط  لممنظمة القائمة بيا مف جية أخرى.
 لعممية التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ المطالب التالية:

 رة التسويؽ االجتماعي؛خطوات عممية إدا 
 جوىر عممية التسويؽ االجتماعي؛ 
 نماذج عممية التسويؽ االجتماعي 
 .خطوات تنفيذ التسويؽ االجتماعي اإلستراتيجي والتشغيمي 
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 المطمب الثاني: خطكات عممية إدارة التسكيؽ االجتماعي 

لتخطػػػػيط والتنفيػػػػذ والرقابػػػػة عمػػػػى يمكننػػػػا تعريػػػػؼ عمميػػػػة إدارة التسػػػػويؽ االجتمػػػػاعي عمػػػػى أنيػػػػا: التحميػػػػؿ وا
الجميػػور، البػػرامج والخطػػط والحمػػبلت االجتماعيػػة الموجيػػة بػػالمجتمع، باالعتمػػاد عمػػى فمسػػفة التوجػػو بػػالجميور 
وبالتػػالي خمػػؽ التبػػادؿ النػػافع مػػع الجميػػور المسػػتيدؼ والحفػػاظ عميػػو، بيػػدؼ تحقيػػؽ أمػػاني وتطمعػػات الجميػػور 

األدوات والميػػارات التسػػويقية التػػي تضػػمف حصػػوؿ التغييػػر السػػموكي  المسػػتيدؼ والمجتمػػع ككػػؿ، مػػف خػػبلؿ أدؽ
المطموب لصال  أطراؼ التبػادؿ جميعػا. لػذلؾ فػإف عمميػة إدارة التسػويؽ بشػكؿ عػاـ والتسػويؽ االجتمػاعي بشػكؿ 
خػػػاص ال تختمػػػؼ مػػػف ناحيػػػة الجػػػوىر والمضػػػموف، بػػػؿ أف ىػػػذه العمميػػػة تتضػػػمف خطػػػوات واحػػػدة تتكيػػػؼ وفػػػؽ 

وروبػارتو خطػوات عمميػة إدارة  اعي لعميمة التغيير االجتماعي، ولقػد لخػص كػؿ مػف فميػب كػوتمرالمنظور االجتم
 التسويؽ االجتماعي بخمسة خطوات كما يوضحيا الشكؿ الموالي:

 (: خطكات عممية إدارة التسكيؽ االجتماعي09الشكؿ رقـ )

  

ضي  خطوات عممية إدارة التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ الفروع ( يمكننا تو 09انطبلقا مف الشكؿ رقـ)
 التالية:

 الفرع األكؿ: مرحمة تحميؿ بيئة التسكيؽ االجتماعي

يبدأ التسويؽ االجتماعي الفعاؿ بتحميؿ البيئة مف أجؿ فيـ متغيراتيا المتعددة وكذلؾ مف أجؿ دراسة الواقع 
يؽ البحوث والدراسات التسويقية مف أجؿ جمع المعمومات المراد التوجو إليو ومراجعتو، ويكوف ذلؾ عف طر 

البلزمة والتي يمكف االعتماد عمييا في فيـ الجميور وكذلؾ السموكيات المراد تعديميا، وكذلؾ فيـ مختمؼ 

 تحميؿ بيئة التسكيؽ االجتماعي

 بحث كاختيار مجتمع الجميكر المستيدؼ

يجيات التسكيؽ االجتماعيتصميـ إسترات  

 تخطيط برامج المزيج التسكيقي االجتماعي

 تنظيـ، تنفيذ، رقابة، كتقكيـ جيكد التسكيؽ االجتماعي

Source: P. Kotler and Roberto, E.L: Social marketing; strategies for 

changing public behavior, The free press, New York, 1989, P.39. 
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العوامؿ المرتبطة بيذه السموكيات والمؤثرة فييا. لذلؾ يسعى القائموف عمى برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي 
جميع األمور المتعمقة بالقصية أو المشكمة أو السموؾ المراد تعديمو، باإلضافة إلى دراسة نقاط القوة بدراسة 

المساندة لمحممة التسويقية االجتماعية والفرص التي قد تتيحيا البيئة الخارجية لمحممة أو البرنامج، وكذلؾ معرفة 
يمكف أف تؤدي إلى ضعفيا أو فشميا. وعمى ىذا  مجموعة العقبات التي يمكف أف تعترضيا، أو التيديدات التي

األساس يمكننا القوؿ أف بداية عممية التخطيط االستراتيجي لبرامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي تكوف مع بداية 
وعميو فإف البحوث  إجراء تحميؿ البيئة لمتسويؽ االجتماعي والتي تؤثر بشكؿ كبير في عممية التخطيط.

لبداية في التسويؽ االجتماعي، كما أف الوصوؿ إلى حمبلت اجتماعية تسويقية فعالة والدراسات ىي نقطة ا
ومؤثرة يتطمب المزج بيف األبحاث والدراسات الكمية والنوعية، كما أف استخداـ كؿ منيما يؤدي إلى توفير 

تماعية التسويقية الكميات والنوعيات الكافية والدقيقة مف المعمومات والبيانات التي تحتاجيا الحمبلت االج
 .1وبرامجيا وسياساتيا

 بحث كاختبار مجتمع الجميكر المستيدؼ الفرع الثاني:

يعتبر الجميور المستيدؼ ىو اليدؼ النيائي، بؿ ىو مركز اليدؼ في عممية التسويؽ االجتماعي بصفة 
الجتماعي عمى عامة وحمبلت التسويؽ االجتماعي بصفة خاصة، لذلؾ يتوقؼ نجاح برامج وحمبلت التسويؽ ا

تحديد الجميور بدقة. لذلؾ فإف تجزئة المجتمع الكمي إلى قطاعات جماىيرية مستيدفة مف األمور الميمة التي 
 ينبغي أخذىا بعيف االعتبار، وىذا ما توفره البحوث والدراسات التي تـ إجراؤىا في المرحمة السابقة.

 يؽ االجتماعيالفرع الثالث: كضع األىداؼ كتصميـ إستراتيجيات التسك 

عقب القياـ بتحميؿ بيئة التسويؽ االجتماعي وتحديد الجميور المستيدؼ وبعد التحميؿ والتخميص 
لممعمومات المجمعة، تتوافر لدى المسوؽ االجتماعي المعمومات المطموبة والتي يتـ في ظميا تحديد األىداؼ 

ر مجموعة مف الشروط عند وضع ىذه األىداؼ، التسويقية االجتماعية المراد تحقيقيا، مع األخذ بعيف االعتبا
كأف تكوف محددة، قابمة لمقياس، واقعية وسيمة التحقيؽ، وأف تكوف محددة بالزمف مف أجؿ تنفيذىا. باإلضافة 
إلى ذلؾ يمكف تقسيـ ىذه األىداؼ إلى أىداؼ رئيسية وأخرى ثانوية. أما عند تصميـ إستراتيجية التسويؽ 

مى القائميف عمى برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي التركيز عمى نقطتيف أساسيتيف، االجتماعي فإنو يتوجب ع
األولى منيا تخص طبيعة الجميور المستيدؼ، والثانية منيا تخص كيفية التعامؿ مع ذلؾ الجميور باإلضافة 

إلى ما تريد إلى كؿ ذلؾ، تحديد الطريقة المثمى لخدمتو بصورة أفضؿ. فإذا كانت األىداؼ الموضوعة تشير 
إدارة التسويؽ االجتماعي تحقيقو، فإف إستراتيجية التسويؽ االجتماعي تمثؿ الخطة التي سيتـ بواسطتيا تحقيؽ 

                                                           
1
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تمؾ األىداؼ، فيي تمثؿ مجموعة مف األدوات والوسائؿ التي تتـ بواسطتيا تحديد األنشطة والفعاليات الواجب 
ويؽ االجتماعي يعتبر بمثابة المنطمؽ الذي يأمؿ بو القائموف عمى القياـ بيا. ومف ثـ فإف تحديد إستراتيجية التس

برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي أف يحققوا بو التبادؿ االجتماعي مع الجميور المستيدؼ، أو ىي بمثابة 
وضع خطط متكاممة لتحقيؽ أىداؼ برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي، باإلضافة إلى أنيا المرشد لعممية 

 الموارد البلزمة لتحقيؽ األىداؼ االجتماعية في األجؿ الطويؿ.تخصيص 

 الفرع الرابع: تخطيط برامج التسكيؽ االجتماعي

بعد تصميـ ورسـ اإلستراتيجية العامة لمتسويؽ االجتماعي، تأتي مرحمة االنتقاؿ إلى المستوى التكتيكي مف 
ت المزيج التسويقي االجتماعي والتي سيتـ مف خبلؿ تخطيط برامج التسويؽ االجتماعي والبدء في تجييز أدوا

خبلليا التأثير عمى سموؾ الجميور المستيدؼ. وما تجدر اإلشارة لو ىو أف ىذه األدوات قد ال تحظى بنفس 
األىمية عند إعداد البرامج التسويقية، فعمى أساس اإلستراتيجية التسويقية المختارة والموارد المالية المتاحة، 

عطائو الدور الريادي مقارنة بباقي عناصر المزيج التسويقي االجتماعي، يمكف أف يتـ ت فضيؿ عنصر ما وا 
نما يجب أف تكوف متكاممة مع بعضيا بشكؿ يحقؽ التأثير في  وىذا ال يفيـ منو إىماؿ باقي العناصر األخرى وا 

عي قدرة عمى سموؾ الجميور المستيدؼ، ومرد ذلؾ أف لكؿ عنصر مف عناصر المزيج التسويقي االجتما
 توصيؿ رسالة معينة إلى الجميور المستيدؼ.

 الفرع الخامس: تنظيـ كتنفيذ كرقابة كتقكيـ جيكد التسكيؽ االجتماعي

إف الخطوة األخيرة في عممية إدارة التسويؽ االجتماعي تتمثؿ في تنظيـ الموارد التسويقية، وتنفيذ برامج 
ياـ والواجبات والمداخبلت وفقا لمبرامج واإلستراتيجيات وصوال وحمبلت التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ إنجاز الم

إلى تحقيؽ األىداؼ، وعميو فإف عممية التنفيذ ليا انعكاس كبير ومؤثر بؿ إنيا تشكؿ نصؼ النجاح، ذلؾ أف 
التخطيط الناج  ال يمكف أف يعطي ثماره إذا كاف التنفيذ ضعيفا أو سيئا، لذلؾ فإف التنفيذ الفاعؿ لبرامج 

حمبلت التسويؽ االجتماعي يتطمب وجود ميارات وكفاءات متميزة. وفي خطوة الحقة بعد عممية التنفيذ تأتي و 
عمميتي الرقابة والتقويـ، حيث تسم  عمميتي الرقابة والتقويـ مف متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والتأكد مف أف 

وفي حالة العكس، فإنو سيتـ الكشؼ عف اإلجراءات التسويقية االجتماعية تنفذ حسب ما كاف مخطط ليا، 
األخطاء واالنحرافات الحاصمة أثناء عممية التنفيذ، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لضماف تحقيؽ األىداؼ 
االجتماعية، وعميو فإف عمميتي الرقابة والتقويـ تعدا بمثابة صماـ األماف لبرامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي. 

القوؿ أف التكامؿ والتنسيؽ بيف مختمؼ العناصر الميمة في عممية التخطيط لمتسويؽ  انطبلقا مما سبؽ يمكننا
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االجتماعي تعتبر مسألة ضرورية وحيوية لنجاح عممية إدارة التسويؽ االجتماعي. والشكؿ الموالي يوض  
 ويمخص المراحؿ األساسية التي تتضمنيا العممية اإلدارية لمتسويؽ االجتماعي.

 : العممية اإلدارية لمتسكيؽ االجتماعي(10الشكؿ رقـ )

 
ليوت) ( عمى أنو ومف أجؿ تنفيذ برامج وحمبلت التسويؽ Hasting& Elliotكما يؤكد كؿ ىاستينج وا 

االجتماعي فإنو يتوجب كذلؾ عمى القائميف عمى تمؾ الحمبلت أو البرامج االستعانة بوضع خطط تسويقية 
في تسييؿ الميمة وكذلؾ مف أجؿ متابعة البرامج والحمبلت عمى النحو الجيد والمطموب كما حتى تساعد 

 يوضحو الشكؿ الموالي:

 

 

 

أبعػػػػػػػػػاد العمميػػػػػػػػػة 
اإلداريػػػػػػة لنشػػػػػػاط 

تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيؽ ال
 االجتماعي

 
 البعد االستراتيجي

 البعد التكتيكي

أك المرحمي   

 

 التخطيط
التخطيط 
 االستراتجي
التخطيط 
 التكتيكي

أك المرحمي   

 التنظيـ

 العمميات - 
 الييكؿ -

 كسائؿ االتصاؿ- -
 

 التكجيو

 اإلرشاد كالتكجيو، 
 االتصاؿ، القيادة

 

 التنسيؽ

كضكح األىداؼ  
كالمياـ، التكافؽ، 

، االنسجاـ
 التكازف، التكامؿ

 

كضع األىداؼ 
 كالخطط
اختيار 

اإلستراتيجية 
 كالتكتيكات

 

 

 التنفيذ

 

 المستمزمات
 األفراد
 التشغيؿ

 

 الرقابة
 الرقابة السابقة -
 الرقابة المتزامنة  -
 الرقابة الالحقة -

 

 

 

تقييـ األىداؼ 
المتميز مع 

األىداؼ كتقكيـ 
 االنحراؼ

 

كاالنجاز المعمكمات المرتدة عف األداء كالتنظيـ  

 المصدر: مف إعداد الباحث
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 (: خطة التسكيؽ االجتماعي11الشكؿ رقـ )

 

 المطمب الثالث: جكىر عممية التسكيؽ االجتماعي

جتماعي التركيز عمى الجميور، مع ضرورة تبني الفكر يتطمب النجاح في برامج وحمبلت التسويؽ اال
االستراتيجي في التعامؿ مع الجميور المستيدؼ، وفي ىذا اإلطار يعتبر مثمث الجميور الذي تـ اقتراحو مف 

مف بيف أىـ األسس  2006( عاـ Blair Stevens( بمير ستيفنز)Jeff Frenchطرؼ كؿ مف جيؼ فرانش)
لتسويؽ االجتماعي مع العمـ أف مثمث الجميور يتكوف مف ثبلثة مفاىيـ وثبلثة مبادئ التي تستند عمييا عممية ا

 كما يوضحو الشكؿ الموالي.
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حػػ
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ستي
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ب
/
 

 التحميؿ المكقفي

 تجزئة السكؽ كاالستيداؼ

بيؽالتط  

 عرض النتائج كالتقييـ

 تحديد األىداؼ

 صياغة اإلستراتيجية

 المزيج التسكيقي:

 المنتج 
 السعر 
 التركيج 
 المكاف/ التكزيع 

 

Source: Hastings, G and Elliot. B: Social marketing in practice in traffic safety, 

Chapter ІІІ, in marketing of traffic safety, Paris; OECD, 19993, pp 35-53, P.35. 
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 (: مثمث الجميكر لعممية التسكيؽ االجتماعي12الشكؿ رقـ )

 

البلزمة لنجاح برامج  تعتبر المفاىيـ والمبادئ في مثمث التسويؽ االجتماعي مف بيف أىـ العناصر
وحمبلت التسويؽ االجتماعي والتي تسعى لمتأثير عمى السموؾ، وقد أشارت الدراسات والتجارب الميدانية عمى 
أف تواجد ىذه المفاىيـ والمبادئ في تخطيط وتنفيذ البرامج والحمبلت االجتماعية أثبتت بالفعؿ نجاحيا 

سويقي االجتماعي، وبالتالي فإف غياب ىذه المبادئ والمفاىيـ في وفاعميتيا كونيا تستند عمى تطبيؽ المنيج الت
( وىذا ما يؤدي إلى Marketing Myopiaعممية التسويؽ االجتماعي يدؿ عمى وجود قصر نظر تسويقي)

ضعؼ أو فشؿ تمؾ البرامج أو الحمبلت، وعمى ىذا األساس يتوجب عمى المسوؽ االجتماعي أف ينطمؽ مف 
 ر وىذا ما يتبناه مثمث الجميور.فكرة التوجو بالجميو 

 الفرع األكؿ: مفاىيـ مثمث الجميكر

 يرتكز مثمث الجميور عمى ثبلثة مفاىيـ أساسية نذكرىا فيما يمي:

Source: Jeff French, Clive Blair-Stevens ;From snake oil salesmen to trusted policy advisors; the 

development of a strategic approach to the application of social marketing in England, Social 

Marketing Quarterly, Vol.12, No.03, PP.29-40, Fall 2006, P.37. 
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إف استخداـ فكرة أو مفيـو االستبصار في التسويؽ االجتماعي يعتبر مف األمور  أكال/ مفيـك االستبصار)الرؤية(:
التغيير االجتماعي، ذلؾ أف مفيـو االستبصار يركز بدرجة كبيرة عمى جمع  ذات األثر الكبير إلحداث عممية

البيانات والمعمومات اليامة حوؿ الجميور المستيدؼ، وكؿ ذلؾ مف أجؿ اكتساب فيـ عميؽ لما يحرؾ ويحفز 
راد ذلؾ الجميور، أي أف مفيـو االستبصار يركز بدرجة كبيرة عمى التعمؽ في دراسة المشكمة أو السموؾ الم

تغييره وتحديد كؿ العوامؿ ذات الصمة التي مف شأنيا أف تؤثر عمى السموؾ مثؿ دراسة أنماط واتجاىات 
وسموكيات المجتمع برمتو، وليس األفراد فحسب باإلضافة إلى دراسة مستويات التفاعؿ والتأثر والتأثير التي 

عمى ذلؾ السموؾ، وبعدىا يأتي تحديد  توجو سموؾ الجميور المستيدؼ وفيـ التأثيرات الحقيقية والمحتممة
وتطوير رؤى قابمة لمتنفيذ عمى أساس وضع خطة لمتجريب عمى مجموعة صغيرة، فإذا كانت النتائج ايجابية يتـ 

. 1تعميمييا عمى الجميور المستيدؼ، أماـ إذا كانت النتائج غير جيدة فيتـ رفضيا و إعادة البحث مف جديد
عميقة أو االستبصار بالنسبة لمقائميف عمى برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي مف لذلؾ فإف اكتساب المعرفة ال

يمكننيـ مف تطوير وصوغ إستراتيجيات  خبلؿ التركيز عمى فيـ حياة وسموكيات الجميور المستيدؼ
( مبنية عمى حاجاتو ورغباتو، وليس وفقا إلمبلءات القائميف عمى جيود التسويؽ Interventionsومداخبلت)

الجتماعي، لذلؾ فعدـ مراعاة الواقع وعدـ دراستو دراسة مستفيضة وتحميؿ السموكيات كؿ ذلؾ مف شأنو أف ا
 .يضعؼ مداخبلت التسويؽ االجتماعي

ينطمؽ التسويؽ االجتماعي مف فكرة مفادىا خمؽ قيمة مضافة لمجميور مف خبلؿ كؿ جانب  ثانيا/ مفيـك التبادؿ:
مف مجرد توفير المنتج المادي لوحده، لذلؾ فقيمة المنتج االجتماعي ليست مف جوانب الخدمة المقدمة بدال 

محصورة فقط في المنتج الممموس بقدر ما ىي في الخدمة أو المنفعة أو القيمة المضافة المقدمة لمجميور 
ا المستيدؼ، وىذا يعني أف جوىر المنتج في التسويؽ االجتماعي يكمف أساسا في المنفعة التي يتحصؿ عميي

. لذلؾ ومف أجؿ تشجيع عممية 2الجميور مف خبلؿ التزاميـ باليدؼ السموكي المعمف مف البرنامج أو الحممة
تبني السموكيات المرجوة مف برامج أو حمبلت التسويؽ االجتماعي، يتوجب عمى القائميف عمى ىذه الحمبلت 

فإف العامؿ األساسي لتصميـ مزيج مف أو البرامج وضع الجميور المستيدؼ في قمب عممية التبادؿ. وبالتالي 
المداخبلت الفعالة لتغيير السموؾ يتمثؿ بشكؿ ميـ في تطوير عرض تبادلي قوي يقدـ لمجميور المستيدؼ في 
شكؿ منتج اجتماعي يحمؿ في طياتو منافع وفوائد متجذرة قادرة عمى تقديـ حموؿ لممشكبلت التي تواجو ذلؾ 

 اآلثار السمبية ليا. الجميور أو أنيا تعمؿ عمى تقميص

                                                           
1
 Jeff French, Clive Blair-Stevens: Big pocket guide Social marketing, National Social Marketing Centre, 

(NSMC), 2
nd

 edition, London, UK, 2007, P.81. 
2 Jeff French: An introduction to the key principles and concepts of social marketing, November 2012, P.05. 

At: http://strategic-social-marketing.vpweb.co.uk/Free-Tool-Box.html, (Accessed on 08/10/2013). 

http://strategic-social-marketing.vpweb.co.uk/Free-Tool-Box.html
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كما تجدر اإلشارة إلى أف عممية التبادؿ في التسويؽ االجتماعي تركز بشكؿ كبير عمى السموؾ الطوعي 
لمجميور المستيدؼ، لذلؾ فإف مفيـو التبادؿ يحمؿ في طياتو وجييف، أحدىما إيجابي واألخر سمبي، 

لمجميور المستيدؼ نظير التزامو بالسموؾ المعمف  فااليجابي ىو مفيـو التعزيز الذي يقدمو المسوؽ االجتماعي
عنو في البرامج والحمبلت عف طريؽ تقديـ حزمة مف المكافيت والحوافز، أما السمبي منو فيتمثؿ في مفيـو 
العقاب عف طريؽ المجوء إلى مفيـو المصمحة العامة مف خبلؿ سف قوانيف وتشريعات تعمؿ عمى تثبيط 

امات مالية، ومثاؿ ذلؾ ىو سف تشريعات وقوانيف تمنع التدخيف في األماكف السموكيات السمبية كفرض غر 
 .1العامة وكؿ مخالؼ لذلؾ يتعرض لعقوبات مالية

( أو سموكيات Barriersينطوي مفيـو المنافسة في التسويؽ االجتماعي عمى وجود عوائؽ) ثالثا/ مفيـك المنافسة:
عي، أو أنيا تعمؿ عمى تقويض السموؾ المرغوب وبالتالي سمبية أوضاره تقؼ كحاجز أماـ التغيير االجتما

وعمى ىذا األساس يعتبر فيـ وتحميؿ المنافسة مف بيف  الحيمولة دوف الوصوؿ إلى اليدؼ السموكي المقترح.
األمور الميمة في عممية التسويؽ االجتماعي، ألف ذلؾ  يؤدي إلى التعرؼ بشكؿ مفصؿ عمى القوى التي 

لسموؾ المرغوب، ومف جية أخرى التعرؼ عمى الجميور المعارض، وكؿ ذلؾ يسم  مف تعمؿ كعائؽ أماـ ا
إعداد وتطوير االستراتيجيات البلزمة لمتعامؿ مع كؿ تمؾ القوى المعيقة لميدؼ السموكي المرغوب، ومف ثـ 

االجتماعي، . لذلؾ فعندما نتكمـ عف مفيـو المنافسة في مجاؿ التسويؽ 2الحد مف تأثير ىذه القوى المنافسة
يمكننا القوؿ أنو توجد العديد مف القوى المنافسة لبرامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي، بعضيا يكوف واضحا 
وجميا وبالتالي يسيؿ التعامؿ معيا، والبعض اآلخر يكوف أقؿ وضوحا أو غامض إلى درجة كبيرة مما يشكؿ 

سيـ المنافسة في التسويؽ االجتماعي إلى نوعيف، نوع مف التيديد لمبرامج أو الحمبلت. وعمى العمـو يمكف تق
 منافسة داخمية وأخرى خارجية.

فالمنافسة الداخمية تأتي مف الجميور المستيدؼ نفسو والتي تتضمف العوامؿ النفسية، مف خبلؿ مجموعة  
والتي تكوف في المعتقدات واألفكار واالتجاىات التي يتبناىا أو يحمميا الجميور المستيدؼ أو الثقافة السائدة 

حالة مناقضة لما يروج لو مف أفكار وسموكيات في برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي، وىذا يظير بشكؿ 
واض  في حالة إدماف الجميور المستيدؼ عمى السموكيات السمبية. أما المنافسة الخارجية فتأتي مف تأثر 

ي تشكؿ أرضية أو بيئة خصبة تعمؿ عمى تعزيز الجميور المستيدؼ بشكؿ كبير بالنظـ والعادات واألعراؼ الت
أو تشجيع السموكيات السمبية، باإلضافة إلى المنافسة مف التسويؽ التجاري ممثمة في وجود منظمات تعمؿ 
عمى إيجاد أو تقديـ بدائؿ لمسموؾ المرغوب مف خبلؿ الترويج لسموكيات غير صحية وغير اجتماعية، وأكثر 

                                                           
1
 Ibid. P.06. 

2
 Jeff French, Clive Blair-Stevens: Social marketing and public health; theory and practice, Oxford University 

Press, London, UK, 2010, P.39. 
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د ىو إعبلنات صناعة التبغ وصناعة الكحوؿ التي تروج لسموكيات سمبية، أو األمثمة وضوحا في ىذا الصد
 .1الترويج لحميب األطفاؿ بالنسبة لؤلميات الجدد عمى أنو الحميب الصحي واألمثؿ لؤلطفاؿ الرضع

 الفرع الثاني: مبادئ مثمث الجميكر

عمى ثبلثة مبادئ أساسية وىامة باإلضافة إلى المفاىيـ الثبلثة سالفة الذكر، فإف مثمث الجميور يرتكز 
 إلنجاح عممية التسويؽ االجتماعي وىي كما يمي:

يعد تحديد األىداؼ المصباح المنير ألية عممية مف عمميات التسويؽ  أكال/ مبدأ صياغة األىداؼ السمككية:
سويؽ االجتماعي، وعادة ما يتـ تعريؼ اليدؼ بداللة التغير السموكي الذي تريد برامج أو حمبلت الت

وكمما كاف تحديد األىداؼ السموكية تحديدا دقيقا كمما سيؿ ذلؾ عممية تركيز كؿ الجيود  االجتماعي تحقيقو،
لبموغ األىداؼ الموضوعة، كذلؾ فإنو يتـ االعتماد عمى األىداؼ السموكية الموضوعة في عممية متابعة وتقييـ 

 برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي. 

يعتبر مبدأ تجزئة الجميور مف بيف أىـ المبادئ األساسية في عممية التسويؽ  لجميكر:ثانيا: مبدأ تجزئة ا
االجتماعي كوف ىذا المبدأ يقع في صمب التسويؽ االجتماعي االستراتيجي، حيث يشكؿ ىذا المبدأ األساس 

يو فتجزئة الذي ينطمؽ منو القائميف عمى برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي لفيـ السوؽ المستيدفة، وعم
المجتمع إلى قطاعات سوقية فرعية واضحة المعالـ واألكثر تشابيا في مفرداتيا أو مكوناتيا مف حيث 
السموكيات أو بعض الخصائص األخرى المتشابية، يسيؿ بشكؿ كبير عمى القائميف عمى برامج وحمبلت 

يضا عممية التعامؿ معو التسويؽ االجتماعي معرفة الجميور المستيدؼ في أدؽ تفاصيمو، كما يسيؿ أ
 .2والوصوؿ إليو مف خبلؿ مزيج تسويقي اجتماعي لكؿ قطاع مستيدؼ

مف أجؿ بموغ األىداؼ المنشودة، يرتكز القائميف عمى برامج وحمبلت التسويؽ  ثالثا/ مبدأ مزيج األساليب:
عداد  مزيج محكـ مف االجتماعي وانطبلقا مف المفاىيـ والمبادئ الخاصة بمثمث الجميور عمى تصميـ وا 

( مكوف مف عناصر المزيج التسويقي االجتماعي باإلضافة إلى مزيج المداخبلت، Method Mixاألساليب)
بحيث يكوف  قادرا عمى التأثير في الجميور المستيدؼ، وبالتالي إحداث السموؾ المنشود و تحقيؽ التغيير 

 .3الموعود

 

                                                           
1
 Ibid. P.39. 

2
Jeff French: An introduction to the key principles and concepts of social marketing, Op-Cit, P.07. 

3
 Ibid. P.07. 



 

97 
 

 ................ التأصيل النظري لدراسة التسويق االجتماعي.....الفصل األول:.............................  

 : نماذج عممية التسكيؽ االجتماعيرابعالمطمب ال

عندما تحدثنا عمى مدخؿ التسويؽ االجتماعي ذو المستويات  رابعالمبحث النطبلقا مما تـ عرضو في ا
الثبلثة والذي وضحنا فيو خاصية الترابطية بالحقوؿ المعرفية األخرى مف خبلؿ االستفادة منيا في تحوير عدد 

ي، والعمؿ عمى تطويعيا لتتماشى مع مف النماذج الفعالة التي تناسب القضايا التي يعالجيا التسويؽ االجتماع
مبادئو وخصوصياتو أمبل في الوصوؿ إلى اليدؼ المنشود. ومف بيف أىـ النماذج التي تستخدـ في التخطيط 
لعممية التسويؽ االجتماعي في تعاممو الميداني مع القضايا االجتماعية نذكر عمى سبيؿ القصر ال الحصر ما 

 يمي:

 ( Health Belief Modelالصحي) نمكذج المعتقد الفرع األكؿ:

يعتبر ىذا النموذج مف بيف حيث  (Becker( وبيكر)Rosenstockروزينستوؾ)ُينسب ىذا النموذج لكؿ مف 
أىـ النماذج شيوعا في الوسط الصحي وخاصة في مجاؿ الصحة العامة، حيث يعتمد عميو بشكؿ كبير في 

ا النموذج إلى تحديد المبادئ التي تتحكـ في سموؾ تفسير بعض الممارسات الوقائية الصحية، حيث يسعى ىذ
الفرد الوقائي، ومف ثـ تحاوؿ التنبؤ بتصرفاتو في المواقؼ الصحية المختمفة مما يساىـ في جعؿ البرامج 
الصحية الوقائية أكثر دقة وأكثر فاعمية في التنفيذ، لذلؾ وبحسب ىذا النموذج فإف األفراد يقوموف بتنفيذ 

. كما يعتبر نموذج المعتقد 1نتيجة لتقديراتيـ حوؿ خطورة المشكبلت الصحية التي يواجيونيا سموكيات وقائية
الصحي عمى أنو عبارة عف عممية تثقيؼ اليدؼ منيا ىو تعديؿ السموؾ وتغييره عف طريؽ تدخؿ خارجي، مثؿ 

ت متنوعة االستماع إلى محاضرة صحية أو الخضوع إلى برنامج صحي توعوي أو االشتراؾ في ممارسا
لمصحة، كما أف ىذا النموذج يستخدـ بشكؿ الفت عمى الجميور الذي ال يعي وجود خطر محدؽ بو، أو أنو ال 

 يستطيع إدراكو، وىذا مف أجؿ خمؽ الوعي واإلدراؾ حوؿ وجود مشكمة سموكية معينة.

االجتماعي مف أجؿ  ونظرا ألىمية ىذا النموذج فقد تمت االستعانة بو مف قبؿ العامميف في مجاؿ التسويؽ
الحصوؿ عمى بعض التفسيرات لسموكيات األفراد وفيـ طبيعة االختبلؼ في السموكيات، وكذلؾ التعرؼ عمى 
أىـ األسباب والعوامؿ التي تدفع األفراد إلى ذلؾ، ومف ثـ العمؿ عمى إعداد البرامج االجتماعية والحمبلت 

                                                           
1
 Rina alcalay, Robert A, A. Bell: Promoting nutrition and physical activity through social marketing; current 

practices and recommendation, center for advanced studies in nutrition and social marketing, department 
of health services, California, USA, June 2000, P.9, 10. 
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( كالتخويؼ واإلثارة والقمؽ، بغية إقناع Appealsاالستماالت)الصحية الوقائية المتضمنة والمعتمدة عمى أساليب 
 . و الشكؿ الموالي يوض  ذلؾ:1األفراد لترؾ العادات والسموكيات غير الصحية التي قد تعرضيـ لمخطر

 (: نمكذج المعتقد الصحي13الشكؿ رقـ )

 

نفذ عندما تكوف شدة المرض وخطورتو مرتفعتيف وعندما نستنتج مف الشكؿ السابؽ أف السموؾ الوقائي ي
يكوف االستعداد الُمْدَرؾ عاليا أيضا وتكوف الفوائد المتوقعة مف ممارسة السموؾ الوقائي ُمعتبرة وأكبر مف 

 العوائؽ. وحتى يتـ تنفيذ ىذا السموؾ الوقائي فبلبد مف توافر عدد مف الشروط ىَي كالتالي:

 د أف عدـ ممارستو لمنشاط الصحي الوقائي سيعرضو لخطر اإلصابة بمرض؛عندما يقتنع الفر أكال:

 خوفو مف العواقب الوخيمة المترتبة عمى امتناعو عف اتخاذ إجراءات وقائية؛ ثانيا:

 وجود فوائد متوقعة عقب اتخاذ إجراءات وقائية؛ ثالثا:

 أف تكوف تمؾ الفوائد المتوقعة أىـ بكثير مف التكمفة؛ رابعا:

 وجود قناعة ذاتية في ممارسة النشاط الوقائي ينتج عنيا نتائج إيجابية متوقعة؛ خامسا:

 وجود دوافع خارجية وداخمية تغذي السموؾ الصحي الوقائي وتعززه. سادسا:

                                                           
1 Anne Marie Lavack: Fear Appeals in social marketing Advertising, a thesis submitted in partial fulfillment of 

the requirements for the degree of doctor of philosophy, Department of marketing, the University of British 
Columbia, Canada, 1997, P.149, 150. 
 

ناقض  الفكائد المدركة لمسمكؾ الكقائي
 العكائؽ المدركة لمسمكؾ الكقائي

 تقدير مدل االستعداد لممرض/ مدل تغيير السمكؾ

 المتغيرات الديمكغرافية كاالجتماعية

المرض "التيديد أك إدراؾ خطكرة  X" 

 إيحاءات:

 .التثقيؼ الصحي -حمالت التكعية؛ -

إدراؾ شدة 
ض"المر  X" 

 اإلدراؾ الفردم عكامؿ التعديؿ احتماؿ االستجابة // االستعداد

Source: Anne Marie Lavack: Fear Appeals in social marketing Advertising, a thesis submitted in 
partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy, Department of 
marketing, the University of British Columbia, Canada, 1997, P.150. 
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كمما أقبؿ و ،لذلؾ فكمما توفرت قناعة لدى الفرد حوؿ استعداده لمرض معيف وتعرضو لخطر اإلصابة ب
وقد تـ تطبيؽ نموذج المعتقد الصحي مف قبؿ المسوقيف  ة ضد ىذا المرض.عمى ممارسة سموكيات وقائي

االجتماعييف في مجاالت صحية عديدة مثؿ: التطعيـ ضد الشمؿ، نظافة األسناف وسبلمتيا، محاربة ظاىرة 
 التدخيف، باإلضافة إلى الوقاية مف حوادث الطرؽ و السبلمة المرورية.

 ( The Hierarchy of Communication Effectsرمية لالتصاؿ): نمكذج التأثيرات اليانيثالفرع ال

يعتبر نموذج التأثيرات اليرمية أو تصاعد التأثيرات أحد النماذج التي توض  ببساطة وبطريقة شاممة 
 1989( عاـ Atkin)( وأتكيفRice)وقد قدـ ىذا النموذج كؿ مف رايس مدخؿ التسويؽ االجتماعي والسياسي،

ة التفرقة بيف مستويات التأثير المتنوعة لئلقناع، حيث ينج  بعضيا فعميا في إغراء حيث أكدا عمى أىمي
المتمقي بالفعؿ والبعض األخر يحتاج إلى جيد أكبر، ويركز ىذا النموذج عمى الخطوات المرحمية لئلقناع حيث 

ف خبلؿ بحوث المس  تبدأ عممية التأثير بالمثيرات السيمة إلحداث تأثيرات بسيطة ثـ رصد ىذه التأثيرات م
واالستعانة بنتائجيا في تصميـ رسائؿ أكثر فعالية وبذلؾ تتصاعد التأثيرات بدءا مف خمؽ الوعي الجماىيري 
ثارة االىتماـ واالنتباه لدى المتمقي تمييدا التخاذ القرار، وترتبط كؿ خطوة  ومرورا بغرس الصورة الذىنية وا 

ليا والتي تؤثر في فعالية الحمبلت، أو كما يعرؼ بحمبلت الخطوة تمو  بالتغيرات التي تطرأ في المرحمة السابقة
الخطوة، ويؤكد ىذا النموذج عمى أف حمبلت التسويؽ االجتماعي البد مف أف تكوف في صورة حوار ممتد بيف 

 . والشكؿ الموالي يوض  ذلؾ:1المرسؿ والمستقبؿ عبر مراحؿ الحممة

 رمية(: نمكذج التأثيرات الي14الشكؿ رقـ )

 

ذا كاف ىذا النموذج قد تـ تصميمو مف قبؿ خبراء التسويؽ التجاري، إال أنو أصب  يستخدـ بشكؿ واسع  وا 
في مجاالت التسويؽ االجتماعي، فعمى الرغـ مف أف تطبيؽ ىذا النموذج ال يرتفع باألمؿ في إحداث كؿ 

خص مستيدؼ، إال أف ىناؾ أدلة عمى أف االستخداـ المرحمي في التأثيرات المطموبة والمرغوبة في كؿ ش
الحمبلت باستخداـ المسوح والبحوث لموقوؼ عمى رجع الصدى كانت أكثر نجاحا مف الجيود اإلقناعية التي 

                                                           
1
.111، ص، 2005ارؼ اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، شدكاف على شيبة: اإلعالف، ادلدخل ك النظرية، دار ادلع 

تأثيرية أك العاطفيةالمرحمة ال المرحمة المعرفية أك اإلدراكية  

 
معرفةال اإلدراؾ  

السمككيةالمرحمة   

االستجابة التصرؼ/ االقتناع التفضيؿ اإلعجاب  

 المصدر: مف إعداد الباحث
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( تطوير ىذا النموذج بما Brenda Dervinوقد حاولت برندا درفيف) تعتمد عمى نماذج التأثيرات الخطية البسيطة.
بتجاوز القصور فيو مع المحافظة عمى نفس األىداؼ، ورأت أف تخطيط الحمبلت االجتماعية يجب أف يسم  

يتـ عمى أساس االتصاؿ كحوار بيف القائميف عمى الحممة وبيف مختمؼ فئات الجميور المستيدؼ، وبالتالي 
ائموف عمى الحممة، ولكف يجب أف ال تبنى الحمبلت عمى أنيا محاولة إلغراء الجميور بأف يفعؿ ما يريده الق

لمساعدة الجميور في مسؤولية تصحي  سموكياتيـ بما يعود عمييـ بالفائدة. وعمى ىذا األساس يتطمب تحطيـ 
. غير أف ىناؾ بعض المعوقات التي 1القيود التي تحوؿ دوف التفاعؿ بيف القائميف عمى الحممة والمتمقيف ليا

قياـ بالسموؾ أو االستجابة لرسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي وفقا تصد المتمقيف أو الجميور المستيدؼ عف ال
ليذا النموذج، فقد تكوف ىذه المعوقات نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو كؿ مركب مف تمؾ العوامؿ كافة، 

تمؾ كما تمثؿ اتجاىات الجميور إزاء مصدر التوعية والصورة الذىنية الموجودة لدييـ عامبل مؤيدا أو معوقا ل
االستجابة، كما أف استخداـ العبارات البسيطة واإلطار االتصالي المناسب ومدى ما يتمتع بو المصدر 
االتصالي مف مصداقية ىو أساس النجاح في حمبلت التسويؽ االجتماعي. لذلؾ فإف نجاح التخطيط ألي 

المراد إحداث تغييرات إيجابية حممة تسويقية اجتماعية يتوقؼ عمى مدى معرفة القائميف عمى الحممة بالمجتمع 
 فيو.

 ي: نمكذج التحكؿ النظرم لتغيير السمكؾ الصحثالثالفرع ال

 The Transtheoretical Model of Health Behavior) نموذج التحوؿ النظري لتغيير السموؾ الصحي

Change) مراحؿ التغيير  أو كما يعرؼ في أدبيات التسويؽ االجتماعي وأدبيات تعزيز الصحة العامة بنموذج
( ولقد أصب  ىذا النموذج Diclemente)( وديكممنتيProchaskaوالذي تـ تطويره مف طرؼ كؿ مف بروشاسكا)

كذلؾ مف بيف أىـ النماذج األكثر استخداما في التسويؽ االجتماعي كنموذج نظري لتفسير مراحؿ التغيير التي 
يؿ النظريات القياسية في العبلج والتحميؿ النفسي يمر بيا المجتمع. ولقد ظير ىذا النموذج مف خبلؿ تحم

لمتغييرات الحاصمة في السموؾ اإلنساني، حيث يفترض ىذا النموذج تغيير السموؾ عمى أنو عممية والتي يتحرؾ 
 .2مف خبلليا الفرد عبر خمسة مراحؿ مختمفة وىي: قبؿ التأمؿ، التأمؿ، التحضير، الفعؿ، اإلنياء و المحافظة

 والي يوض  ذلؾ:والشكؿ الم

 

                                                           
308، 307، ، ص2004محمد عبد الحميد: نظريات اإلعالم واتجاىات التأثير، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، القاىرة، مصر،  1

2
 Ralf Schwarzer: Modeling health behaviour change; how to predict and modifying the adoption and 

maintenance of health behaviours, applied psychology; an international review, Vol. 57(1), PP1-29, 2008, 
P.04. 
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 (: نمكذج مراحؿ التغيير15الشكؿ رقـ )



عطاء الوقت  إف استخداـ ىذا النموذج يسم  لمقائميف عمى الحمبلت التسويقية االجتماعية بفس  المجاؿ وا 
قبوؿ كبير لدى المسوقيف الكافي لمجميور لممرور بيذه المراحؿ، وما تجدر اإلشارة إليو أف ىذا النموذج يمتاز ب

االجتماعييف خاصة في مواجية مشكمة المخدرات أو ما يسمى بمشكمة السموؾ اإلدماني، كما يسم  ىذا 
النموذج بتحديد اإلستراتيجيات المبلئمة لمجميور أو األفراد اعتمادا عمى المرحمة التي يكونوف فييا مف مراحؿ 

لموجية ليذا النموذج ىو أنو يعتمد بشكؿ كبير عمى الخصائص عممية التغيير. أما فيما يخص االنتقادات ا
ىمالو لمعوامؿ غير الشخصية. والجدوؿ الموالي يوض  المراحؿ سابقة  الشخصية لمجميور كمعيار أساسي، وا 

 الذكر وكذلؾ اإلستراتيجيات المعتمدة في كؿ مرحمة:

 ظرم لتغيير السمكؾ الصحي(: مراحؿ كاستراتيجيات التغيير لنمكذج التحكؿ الن04جدكؿ رقـ )
 إستراتيجيات التغيير المحتممة التعريؼ المراحؿ
ال توجػػد أي نيػػة التخػػاذ اإلجػػراءات أو التحركػػات  قبؿ التأمؿ

 في غضوف األشير الستة المقبمة.
 الحاجة إلى رفع و زيادة الوعي مف أجؿ التغيير؛ 
 .إضفاء الطابع الشخصي لممعمومات حوؿ األخطار والفوائد 

العـز عمى التحرؾ واتخاذ اإلجػراءات فػي غضػوف  أمؿالت
 األشير الستة المقبمة.

 الحث والتحفيز؛ 
 .التشجيع لوضع خطط محددة 

العػػـز عمػػى اتخػػاذ اإلجػػراءات خػػبلؿ الثبلثػػيف يومػػا  التحضير
المقبمة، واتخاذ بعض الخطوات السػموكية فػي ىػذا 

 االتجاه.

 المساعدة مع وضع وتنفيذ خطط عمؿ مدروسة؛ 
 ساعدة في تحديد أىداؼ تدريجية.الم 

المسػػػػػاعدة مػػػػػػع التغذيػػػػػػة العكسػػػػػػية،حؿ المشػػػػػػكبلت، الػػػػػػدعـ   التغير في السموؾ لمدة تقؿ عف ستة أشير الفعؿ
 االجتماعي، والتعزيز.

اإلنياء/ 
 الحفاظ

ىنػػػػػاؾ تغيػػػػػر حاصػػػػػؿ فػػػػػي السػػػػػموؾ ألكثػػػػػر مػػػػػف 
 ستة أشير.

المسػػػػػاعدة مػػػػػع المواجية،التػػػػػذكير، إيجػػػػػاد البػػػػػدائؿ، تجنػػػػػب 
 زالت واالنتكاسات حسب مقتضى الحاجة أو الحاؿ.ال

Source: Ralf Schwarzer: Modeling health behavior change; how to predict and modifying the 
adoption and maintenance of health behaviors, applied psychology; an international review, 

Vol. 57(1), PP1-29, 2008, P.09. 

  (Ajzan & Fishbein): نمكذج القصد لػرابعالفرع ال
يركز ىذا النموذج عمى تكويف المعتقدات، المواقؼ، النية والسموؾ، حيث يعمؿ عمى دراسة السموؾ والتنبؤ 
بو، وذلؾ مف خبلؿ إعطاء أىمية لمدور الذي يمعبو القصد أو النية في تكويف السموؾ، ودور المواقؼ وكذلؾ 

  Precontemplation قبؿ التأمؿ

 

 

Contemplationتأمؿ 

 

 

 

 

 Preparation تحضير

 

 

 Maintenance  إنياء

  

 

 

 Action  فعؿ

 

 

Source: Seema Parmer, Rossan Taylor; Health promotion and behavioral change theory, 
Alberta health Services, Canada, 2010, P.09.  
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لنيائي والنتائج التي يحصؿ عمييا األفراد وردود األفعاؿ جراء ىذه النتائج. لذلؾ يركز العامموف دور السموؾ ا
في مجاؿ التسويؽ االجتماعي والصحة العامة إلى التعرؼ عمى نية وقصد األفراد الحقيقية لكي يتمكنوا مف 

مطموبة وتحديد سبؿ االتصاؿ التنبؤ بسموكيـ المستقبمي ومف ثـ إعداد الحمبلت التسويقية االجتماعية ال
ويؤكد  .1المناسبة لمتأثير عمى سموكيـ الصحي وجعميـ أكثر استجابة لرسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعية

(عمى أف ىناؾ عبلقة بيف السموؾ واالتجاه، وأف ىذا األخير يعتمد بشكؿ أساسي عمى Fishbeinفيشبايف)
 (:18المعقوؿ أو المبرر عقميا في الشكؿ رقـ)معتقدات ومدركات الفرد كما يوضحو نموذج الفعؿ 

 (: نمكذج الفعؿ المعقكؿ16الشكؿ رقـ)

 

 ويمكف تمخيص النموذج السابؽ في النقاط التالية:

 أنو يمكف التنبؤ بسموؾ الشخص مف النية أو القصد؛ :أكال

أساسييف: األوؿ ىو اتجاه الشخص نحو السموؾ،  أنو يمكف التنبؤ بيذه المقاصد مف خبلؿ متغيريف ثانيا:
 والثاني ىو إدراؾ الشخص التجاه اآلخريف نحو ىذا السموؾ؛

أنو يمكف التنبؤ باالتجاه نحو السموؾ مف خبلؿ استخداـ إطار التوقع أو القيمة المرجعية، أو تقويـ  ثالثا:
 موؾ.الشخص لمسموؾ، في ضوء تفضيبلت اآلخريف والدافع إلتباع ىذا الس

 

                                                           
1
 Martin Fishbein: A Reasoned Action Approach to Health Promotion, Society for medical decision, vol. 28(6), 

PP. 834-844, sage publications, November/ December, 2008, P. 387,388. 

معتقدات الشخص بأف السمكؾ 
يؤدم إلى نتائج حقيقية كتقكيمات 

يذه النتائجالفرد ل  

 المعيار الذاتي لمفرد

القيـ ك االعتبارات 
 االتجاىية كالمعيارية

 االتجاه نحك السمكؾ

األفراد معتقدات الشخص بأف 
كالجماعات المعينة سكؼ تقـك 
أكال بالسمكؾ ك الدافعية لمجاراة 
أك إتباع ىذه المؤشرات أك 

 المعايير النكعية

 النية
 أك المقصد

 السمكؾ

Source: M Fishbein, I. Azjek: Belief, Attitude, Intention and Behavior: An introduction to 

theory and research, Addison-Wesley publishing company, Boston, USA, 1975, p.16. 
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 خطكات تنفيذ التسكيؽ االجتماعي اإلستراتيجي كالتشغيمي المطمب الرابع:

إف المعيار الميـ لنجاح برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي ىو قدرة القائميف عمى برامج وحمبلت 
تماعي التسويؽ االجتماعي عمى تنفيذىا، لذلؾ يتطمب تنفيذ التسويؽ االجتماعي ترابطا وثيقا بيف التسويؽ االج

اإلستراتيجي والتشغيمي، أي وجود نوعا مف المواءمة بيف برامج التسويؽ اإلستراتيجية الموضوعة وبيف إجراءات 
تنفيذىا، ألف عمؿ األشياء بطريقة صحيحة وىو ما يمثؿ التنفيذ، يكوف بنفس األىمية مع عمؿ األشياء 

تماعي ىو العممية التي تحوؿ خطط الصحيحة وىو ما يمثؿ اإلستراتجية، أي أف تنفيذ التسويؽ االج
واستراتيجيات التسويؽ االجتماعي إلى نشاطات تسويقية اجتماعية بقصد إنجاز األىداؼ التسويقية االجتماعية، 
وتحويميا إلى واقع تطبيقي وممارسات فعمية في الميداف. لذلؾ تمر عممية التنفيذ في مجاؿ التسويؽ االجتماعي 

يمي، حسب ما أشارت إليو األكاديمية األمريكية لتطوير التعميـ، ومراكز التحكـ في بشقيو اإلستراتيجي والتشغ
 األمراض والوقاية منيا،  بالخطوات األربع التالية:

 الفرع األكؿ: اإلعداد السميـ لحممة تدشيف البرنامج كاالستعداد ليا

بإنتاج المواد المتعمقة تتضمف ىذه الخطوة قياـ المنظمة القائمة عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي 
بالحمبلت، وتخصيص الموارد المالية والبشرية البلزمة لمجيات الخارجية التي ستتولى مياـ تنفيذ البرامج أو 
جزء منيا، باإلضافة إلى استقطاب العامميف وتأىيميـ ألداء المياـ المطموبة، والترويج لتدشيف الحممة بغية 

صفوؼ الجميور المستيدؼ وذوي المصال  والمجتمع برمتو إذا ما اقتضت تكويف الوعي بالدرجة األساسية بيف 
(، أي مراجعة وتقييـ كؿ بند Cost analysisالضرورة إلى ذلؾ. كما تستمـز ىذه الخطوة إجراء تحميؿ لمتكمفة)

مف بنود التكاليؼ في الميزانية، وذلؾ بيدؼ تحديد ما إذا تـ تخصيص التكاليؼ بوضوح وعقبلنية ووفؽ 
 .1رشادات والتعميمات والسياسات المقررةاإل

دارة مككنات المداخالت  الفرع الثاني: تنفيذ كا 

وامتبلؾ خبرات  إف التنفيذ الفاعؿ لبرامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي يتطمب وجود ميارات نوعية
يار السميـ وجدارات راقية لمقياـ بمياـ توجيو وتنفيذ خطط ومداخبلت التسويؽ االجتماعي، ومف ثـ فاالخت

لؤلشخاص المنفذيف يعد أمرا بالغ األىمية، باإلضافة إلى ذلؾ فإف فرؽ العمؿ الميدانية تمعب دورا حيويا 
وجوىريا في تنفيذ الخطط والبرامج والحمبلت االجتماعية، وعمى ىذا األساس يتوجب عمى المنظمة القائمة عمى 

 برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي أف تقـو بما يمي:

                                                           
1
.162بشًن العالؽ: التسويق االجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص. 
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تدشيف البرنامج وفقا لمخطة المرسومة، حيث ينبغي في ىذه المرحمة أف تكوف أىداؼ البرنامج بمثابة مرشد  كال:أ
 أو دليؿ إلدارة أنشطة البرنامج والعامميف كافة؛

تنسيؽ جيود العامميف كافة مع توضي  األدوار لكؿ واحد منيـ باتجاه تحقيؽ األىداؼ المرسومة لمبرنامج  ثانيا:
 مة، باإلضافة عمى العمؿ لتسوية الخبلفات وحاالت سوء التفاىـ إف وجدت؛أو الحم

( مع معايير أداء البرنامج الموجية باألىداؼ، مع Outputs( والمخرجات)Processesمقارنة العمميات) ثالثا:
في  التأكد عمى أف جميع العامميف يتبعوف السياسات واإلجراءات، باإلضافة إلى تخطيط وتوجيو التعديبلت

أنشطة البرنامج أو الحممة واإلسراع في إجراء التصحيحات والتعديبلت البلزمة في حالة عدـ بموغ معايير 
 األداء المحددة؛

اإلبقاء عمى قنوات االتصاؿ الداخمية والخارجية مفتوحة، مع التأكد مف سبلمة وسبلسة االتصاؿ عبر  رابعا:
ف خبلؿ تحديثات البريد اإللكتروني والرسائؿ اإلخبارية، األمر إجراء المقاءات الدورية مع العامميف وكذلؾ م

الذي يسم  لجميع العامميف باإلطبلع الدائـ عمى مجريات البرنامج أو الحممة، ومف أجؿ تمكيف العامميف 
 والشركاء مف الحصوؿ عمى المعمومات الضرورية؛

جراء التعديبلت خامسا: وما تجدر  .1الضرورية عند الحاجة إلى ذلؾ َتَتُبع المدخبلت والمخرجات المالية، وا 
اإلشارة إليو في ىذا الصدد أف تدشيف البرنامج أو الحممة يستدعي بالضرورة عقد مؤتمر صحفي يتـ مف خبللو 
اإلعبلف عف موعد بدء الحممة أو البرنامج، وتزويد وسائؿ اإلعبلـ المختمفة وذوي المصال  المشتركة كافة 

 عف الحممة أو البرنامج. بمعمومات دقيقة وموثقة

دارة خطط المتابعة كالتقييـ  الفرع الثالث: تنفيذ كا 

إف التطابؽ التاـ بيف التنفيذ والتخطيط يكاد يكوف أمرا شبو مستحيؿ نتيجة لمحددات زمانية ومكانية 
ج، األمر وموقفية، فمف المؤكد أف تظير مشكبلت غير متوقعة أثناء تنفيذ الخطط المرسومة لمحممة أو البرنام

الذي يستدعي الحاجة الممحة لممتابعة والتقييـ مف خبلؿ توفير نظاـ محكـ لمتابعة ومراقبة العمميات التشغيمية، 
(، عمى تشخيص األنشطة Evaluation(، والتقييـ)Monitoring(، والمراقبة)Trackingحيث تساعد نظـ التتبع)

التي تحتاج إلى مراجعة أو تمؾ التي تستدعي اإللغاء أو الفعالة وكذلؾ األنشطة التي ال تتسـ بالفاعمية أو 
اإليقاؼ، وبالتالي العمؿ عمى إجراء التعديبلت البلزمة في مداخبلت البرنامج أو الحممة. لذلؾ فأنشطة المتابعة 

                                                           
1
.163ادلرجع نفسو، ص. 
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والتقييـ تستمـز االنتباه لمتوقيتات وتدويف المعمومات بدقة في سجبلت مخصصة ليذا الغرض، مف خبلؿ 
 .1عمى ضرورة التزامف بيف تنفيذ أنشطة المداخبلت والمتابعة معاالتركيز 

 الفرع الرابع: تعديؿ أنشطة المداخالت كفؽ مؤشرات التغذية العكسية

لما كاف التقييـ مف بيف العمميات الميمة باعتباره العممية المتكررة المصممة لتقديـ الصورة العممية عف 
و، فإف التقييـ كذلؾ يقدـ لمقائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي مستوى التغير االجتماعي المراد تحقيق

مجموعة مف المعمومات المرتدة مف الجميور المستيدؼ والتي تعرؼ بما يسمى بالتغذية العكسية، والتي تعد 
مف بيف المفاىيـ األساسية المستخدمة في مجاؿ التسويؽ االجتماعي مف أجؿ تحسيف استجابة البرنامج أو 

إف دمج المعمومات العكسية التي ُيَتَحَصؿ عمييا مف خبلؿ تقييـ اإلجراءات لذلؾ ف مة لمجميور المستيدؼ.الحم
وكذلؾ مف خبلؿ التعامؿ المستمر مع الجميور المستيدؼ، وجمع المعمومات عف تجاربو مع منتجات وأفكار 

عمى أرائيـ واألخذ بمقترحاتيـ  برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي، باإلضافة إلى التشاور معيـ واإلطبلع
 خبلؿ عممية التخطيط والتنفيذ سوؼ يؤدي إلى:

 تحسيف البرامج والحمبلت؛ أكال:

 توفير الوقت والجيد والماؿ؛ ثانيا:

إعطاء المعمومات واكتساب الخبرات في تصميـ برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي في نفس الموقع أو  ثالثا:
 .2و حمبلت التسويؽ االجتماعيفي مواقع أخرى مف برامج أ

باإلضافة إلى ذلؾ فالقائميف عمى برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي يمكنيـ استثمار بيانات التغذية 
العكسية الواردة مف الجميور لجعؿ البرنامج أو الحممة أكثر استجابة لحاجاتيـ ورغباتيـ وأكثر تجددا ومرونة، 

المناسبة والمبلئمة لمتغييرات التكتيكية وفي بعض األحياف التعديؿ مف وبشكؿ منتظـ يقود لتوجيو التحضيرات 
اتجاه اإلستراتيجية وبالشكؿ الذي يخدـ برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي إلى النحو األفضؿ، لذلؾ فأي 

 تعديؿ جوىري عمى البرنامج أو الحممة يمكف أف يمس الجوانب التالية:

 تعديبلت عمى مستوى خطط االتصاؿ؛ (1
 متطمبات التوظيؼ وتأىيؿ العامميف وتدريبيـ؛ (2

                                                           
1
 Jennifer, A. Dooley et al: Strategic social marketing in Canada; Ten phases to planning and implementing 

cancer prevention and cancer screening campaigns, Social Marketing Quarterly, vol. 15, No.03, PP.33-48, Fall 
2009, P.41. 

2
.277ردينة عثماف يوسف: التسويق الصحي كاالجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص  
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 برتوكوالت وأدوات المتابعة والتغذية العكسية؛ (3
 .1تصاميـ التقييـ (4
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 خالصة الفصؿ:

 ، يمكننا القوؿ أف التطور ىو أحد القوانيف الحاكمة ليست في الكائنات الحية فقط بؿ حتى في مجاؿ العمـو
ستقراء التاريخي لمتطور الحاصؿ في مجاؿ التسويؽ، فقد انعكست التطورات وىذا ما نستشفو مف خبلؿ اال

المتبلحقة في مجاؿ األعماؿ عمى المفاىيـ التسويقية بداء مف المفيـو اإلنتاجي وصوال إلى المفيـو الحديث 
ا يعتبر لمتسويؽ. وبوصوؿ التطور إلى مرحمة التسويؽ الحديث والتي أصب  فييا المستيمؾ ىو السيد،  فإف ىذ

أحد المؤشرات الدالة عمى اكتماؿ الثورة التسويقية عمى حد تعبير روبرت كينغ، إال أف ىذا لـ يمنع التسويؽ مف 
التغريد خارج المجاؿ الحيوي  التقميدي لو، بؿ فاسحا بذلؾ الباب لتوسعة نطاؽ التسويؽ مف خبلؿ مقارعة 

اعي والذي عرؼ ىو اآلخر تطورا مرحمة بعد مرحمة المجاؿ االجتماعي مميدا ميبلد مفيـو التسويؽ االجتم
وصوال إلى إنعتاقو مف قيود التسويؽ التجاري التي كانت تكبمو وىذا ما نبلحظو مف خبلؿ مختمؼ المجاالت 

وبالرغـ مف القاعدة التسويقية الصمبة لمتسويؽ االجتماعي، إال أف ىذا  التي قاـ التسويؽ االجتماعي بمعالجتيا.
صدره لمختمؼ التخصصات األخرى ناىبل منيا مختمؼ النماذج والنظريات التي تساعده في  األخير أرخى

 .مؤسسا بذلؾ لما يعرؼ بمدخؿ التسويؽ االجتماعي تطوير القاعدة المعرفية لو وىذا ما نسميو بمفيـو الكبلنية
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نيالفصؿ الثا  
 اإلطار المتكامؿ لحمالت التسكيؽ االجتماعي

 تمييد
 أساسيات حكؿ حمالت التسكيؽ االجتماعياألكؿ:  المبحث
 مفيـك حمالت التسكيؽ االجتماعيالمطمب األكؿ:     
 أىمية كأىداؼ حمالت التسكيؽ االجتماعيالمطمب الثاني:     
 أنكاع حمالت التسكيؽ االجتماعيالمطمب الثالث:     
 ماعيعكامؿ النجاح كالفشؿ لحمالت التسكيؽ االجتالمطمب الرابع:     

 خطكات تصميـ حمالت التسكيؽ االجتماعيالمبحث الثاني: 
 تحميؿ المكقؼ كتحديد المشكمةالمطمب األكؿ:     
 تحديد أىداؼ الحممةالمطمب الثاني:     
 كضع كتصميـ اإلستراتيجية االتصالية لمحممةالمطمب الثالث:     
 جدكلة، تنفيذ كتقييـ الحممةالمطمب الرابع:     

 العممية اإلقناعية في حمالت التسكيؽ االجتماعيالث: المبحث الث
 مفيـك العممية اإلقناعيةالمطمب األكؿ:     
 عناصر العممية اإلقناعية في حمالت التسكيؽ االجتماعيالمطمب الثاني:     
 إستراتيجيات العممية اإلقناعية لحمالت التسكيؽ االجتماعيالمطمب الثالث:     
 أثيرات حمالت التسكيؽ االجتماعي اإلقناعيةتالمطمب الرابع:     

 الرسالة اإلقناعية لحمالت التسكيؽ االجتماعيالمبحث الرابع: 
 مفيـك الرسالة اإلقناعية كمراحؿ إعدادىاالمطمب األكؿ:     
 استماالت الرسالة اإلقناعية لحمالت التسكيؽ االجتماعيالمطمب الثاني:     
 سالة اإلقناعية في حمالت التسكيؽ االجتماعيأساليب الر المطمب الثالث:     
 شركط كعكامؿ نجاح الرسالة اإلقناعية في حمالت التسكيؽ االجتماعيالمطمب الرابع:     

 تقييـ كقياس فاعمية حمالت التسكيؽ االجتماعيالمبحث الخامس:  
 مفيـك كأىمية تقييـ حمالت التسكيؽ االجتماعيالمطمب األكؿ:      
 منظكرات تقييـ حمالت التسكيؽ االجتماعيلثاني: المطمب ا    
 مفيـك فاعمية حمالت التسكيؽ االجتماعيالمطمب الثالث:     
 مؤشرات قياس فاعمية حمالت التسكيؽ االجتماعيالمطمب الرابع:     

 خالصة الفصؿ
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 :نيالفصؿ الثا مقدمة

في دوؿ العالـ النامية وتيدؼ ىذه الحمبلت إلى الرفع خاصة امة ضرورة ممحة تعتبر حمبلت التوعية الع
مف مستوى الوعي العاـ وتعزيز مشاركة الجميور في العممية التنموية التي تديرىا وتنفذىا الوزارات واإلدارات 

ىـ في تحديث الحكومية لتقوية الثقة بيف الحكومة والجميور، باإلضافة إلى رفع المستوى الثقافي مما يسا
المجتمع ويساعد في قبوؿ األفكار واألنماط السموكية الحديثة ويعجؿ في عممية تنمية المجتمع. وفي المقابؿ 
تواجو حمبلت التوعية العامة صعوبات كثيرة يأتي في مقدمتيا عدـ اىتماـ الجميور برسائميا وتمسكو بالسموؾ 

د عوامؿ أخرى تقمؿ مف فرص نجاح ىذه الحمبلت، ولمقضاء القديـ وعدـ الرغبة في التغيير باإلضافة إلى وجو 
يتـ تخطيط حمبلت التسويؽ االجتماعي عمى مستوى إستراتيجي، بحيث يتـ فييا تطبيؽ  عمى ىذه المشاكؿ فانو

دارة سمعتيا مما يجعؿ  واستخداـ مجموعة مف المكونات والخطوات المتكاممة لبناء الصورة الذىنية لممنظمات وا 
ت التسويؽ االجتماعي تستند عمى مداخؿ ونماذج لتخطيط حمبلت التسويؽ التجاري مع مراعاة تخطيط حمبل

تباع الخطوات العممية والعممية التي تساعد عمى نجاحيا، كما يمكف  طبيعة وخصوصية القضايا االجتماعية وا 
معارؼ وأفكار واتجاىات لحمبلت التسويؽ االجتماعي أف تستند عمى العممية اإلقناعية مف أجؿ  التأثير عمى 

وسموكيات الجميور المستيدؼ مف خبلؿ الرسائؿ الممفتة لبلنتباه والمثيرة االىتماـ، فإذا تحقؽ ذلؾ واقتنع أفراد 
الجميور المستيدؼ بمضامينيا تكوف عندىا حمبلت التسويؽ االجتماعي قد حققت الفائدة المطموبة منيا 

 نعالجو في ىذا الفصؿ انطبلقا مف المباحث التالية:ما سوؼ ووصمت إلى تحقيؽ مفيـو الفاعمية، وىذا 

 أساسيات حوؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي؛ 
 خطوات تصميـ حمبلت التسويؽ االجتماعي؛ 
 العممية اإلقناعية في حمبلت التسويؽ االجتماعي؛ 
 الرسالة اإلقناعية لحمبلت التسويؽ االجتماعي؛ 
 تماعي.تقييـ وقياس فاعمية حمبلت التسويؽ االج 
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 المبحث األكؿ: أساسيات حمالت التسكيؽ االجتماعي 

إف الحممة االتصالية ىي ظاىرة اجتماعية، سياسية، ثقافية، ومؤسساتية، وىي مع كؿ ذلؾ ظاىرة اتصالية 
ترتبط ببيئة االتصاؿ، ومف خبلؿ النشاط االتصالي فقط يتـ نقؿ العادات والتقاليد ويتـ تعزيز القيـ في المجتمع 
ومف خبللو كذلؾ تتـ عممية التعميـ والتنشئة االجتماعية ونقؿ اآلراء والمعمومات. كما تعتبر الحممة االتصالية 
االجتماعية نشاط فني بارز وىاـ وخاضع لعممية التصميـ التي يقـو بيا شخص أو منظمة يتميزوف بمواصفات 

قدة مف الجوانب التي تحيط بعممية االتصاؿ معينة، بمعنى أف القائـ بعممية االتصاؿ يكوف مرتبط بشبكة مع
وقد شاع استخداـ أسموب الحمبلت في المجتمعات المتقدمة منذ  كتغير الحياة االجتماعية وفضاء االتصاؿ.

سنوات بعيدة وانتقمت الظاىرة بعد ذلؾ إلى الدوؿ النامية، وقد ركزت معظـ حمبلت التسويؽ االجتماعي أو كما 
يير االجتماعي في العصر الحديث عمى األمور التي تتعمؽ بالمحافظة عمى الصحة تسمى أيضا بحمبلت التغ

العامة ورفاىية األفراد، مثؿ حمبلت محاربة التدخيف ومنع تعاطي المخدرات وحمبلت التغذية الصحية وحمبلت 
قافة والوعي الحفاظ عمى البيئة والتنمية البيئية وغيرىا، وتيدؼ كؿ ىذه األنواع مف الحمبلت إلى نشر الث

 الثقافي واإلصبلح االجتماعي واالقتصادي.

حمبلت التسويؽ االجتماعي (، فإف Cutlip Scott(، وسكوت كوتميب)Center Allenوحسب بليف سنتر)
، حيث تمعب دورا ىاما في مختمؼ المجاالت الحيوية، خصوصا وأنيا تسعى لتحسيف ظروؼ معيشة األفراد

أقساـ العبلقات العامة التابعة لموزارات ومؤسسات المجتمع في مياـ تماعي مبلت التسويؽ االجتدخؿ أنشطة ح
لذلؾ سنناقش في ىذا المبحث بعض المفاىيـ .1المدني وغيرىا مف المنظمات التي ليا عبلقة بقضايا المجتمع

 األساسية المتعمقة بحمبلت التسويؽ االجتماعي وىذا مف خبلؿ المطالب التالية:

 ؽ االجتماعي؛مفيـو حمبلت التسوي 
 أىمية وأىداؼ حمبلت التسويؽ االجتماعي؛ 
 أنواع حمبلت التسويؽ االجتماعي؛ 
 .عوامؿ النجاح والفشؿ لحمبلت التسويؽ االجتماعي 

 

 

                                                           
1 Scott, C. Allen, C.: Effective public relations, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2006, P.453-454. 
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 المطمب األكؿ: مفيـك حمالت التسكيؽ االجتماعي

باحثيف، تعددت التعريفات المقدمة لمفيـو حمبلت التسويؽ االجتماعي بتعدد اىتمامات واختصاصات ال
وما يمكف مبلحظتو أف الباحثيف لدى تناوليـ موضوع الحمبلت االجتماعية أو حمبلت التسويؽ االجتماعي 
ف كاف أغمبيا ينصب عمى كونيا إيصاؿ رسائؿ اتصالية مف قبؿ  يتفقوف في جانب ويختمفوف في جانب بخر، وا 

يير اتجاىاتيـ أو تعزيزىا أو توجيييا نحو القائـ عمى ىذه الحمبلت لمتأثير عمى أفراد الجميور المستيدؼ وتغ
موضوع معيف. وعمى ىذا األساس سوؼ نقـو بتعريؼ حمبلت التسويؽ االجتماعي انطبلقا مف التعريؼ 

 المغوي، ثـ االصطبلحي فاإلجرائي منو، كما يأتي: 

 الفرع األكؿ: التعريؼ المغكم

 كؿ وىي عسكرية"، وحممة عيداف ممةح"واحدة  دفعة يحمؿ ما حمبلت، وىو الحممة في المغة جمعيا
 إلى العاـ الرأي لتوجيو محاولة وىي الوطني، المنتج تشجيع مثبل: حممة دعائي وىدؼ معينة مدة ذات عممية

. كما تعني الحممة في المغة العربية الضغط والمشقة واإلجياد 1ما قضية في جدؿ أو خبلؼ مف حولو يدور ما
نير: حممت المرأة ولدىا، وحممت المرأة حمبل، أي حبمت. وحممت الشجرة والمنازلة، وجاء في المصباح الم

. وجاء في لساف العرب: حمؿ عميو في الحرب حممة، وحمؿ عميو حممة منكرة، أي 2حمبل أي أخرجت ثمارىا
 . كما جاء في المصباح المنير كذلؾ أف3شّد عميو َشدَّة منكرة، ويقاؿ حمؿ عمى نفسو في السير أي جيدىا فيو

كممة الحممة تعني: الحرب والغزو واإلغارة، أو بمعنى بخر االقتحاـ واليجـو عمى العدو بكؿ اإلمكانيات 
. أما في القواميس األجنبية فكممة حممة تقابميا 4المتاحة مف بشر وسبلح ومعدات لتحقيؽ اليدؼ مف االقتحاـ

لبريطانية معنى ىذه الكممة عمى أنيا وقد أوضحت دائرة المعارؼ ا (Campaignفي المغة اإلنجميزية كممة)
ـ، أصب  الكممة 1870سمسمة متواصمة مف العمميات العسكرية سواء في حرب أو جزء مف الحرب، وفي عاـ 

تحمؿ المعنى المجازي ليا، وانسحبت بذلؾ الدالالت والمعاني لمحممة العسكرية عمى الحمبلت السياسية 
األخرى بحيث أصب  المفيـو العاـ لكممة حممة يعني: مجموعة الجيود  والتسويقية واالجتماعية، وكافة الحمبلت

المنظمة والمخططة والمستمرة لتوظيؼ كافة اإلمكانيات والقدرات المتاحة الفنية والمادية والبشرية لتحقيؽ اليدؼ 
ي فإننا نقوؿ: لما . لذلؾ فإذا أردنا إسقاط مفيـو الحممة مف الميداف العسكري إلى الميداف التسويق5العاـ لمحممة

كانت الحمبلت العسكرية تستعمؿ كافة األساليب الممكنة مف أسمحة ومعدات وخطط لتحقيؽ االنتصار عمى 
                                                           

1
 .332، ص 2001ادلشرؽ للطباعة، الطبعة الثانية، األردف،  ر، داادلنجد يف اللغة العربية 

2
.15، ص 2007، القاىرة، زلمد منًن حجاب: إدارة احلمالت االنتخابية؛ طريقك للفوز يف االنتخابات، دار الفجر للنشر ك التوزيع، الطبعة األكىل 

3
.1005، مادة محل، ص.2003لساف العرب، دارصادر، بًنكت، لبناف، ابن منظور:  

4
.15زلمد منًن حجاب: إدارة احلمالت االنتخابية، مرجع سبق ذكره، ص  

5
.15ادلرجع نفسو، ص  
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العدو، فإف حمبلت التسويؽ االجتماعي تستخدـ كذلؾ كافة أنواع األساليب اإلقناعية لمتأثير عمى أفراد 
متمثمة في تبني أفكار جديدة أو تعديؿ في مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ ىذه الحمبلت والالجميور المستيدؼ 

 االتجاىات والسموكيات أو تعزيزىا.

 الفرع الثاني: التعريؼ االصطالحي

لحممة ىي سمسمة مف اإلعبلنات المتناسقة، تستخدـ موضوعا أو مسألة محددة وتخطط إلنجاز ىدؼ ا
ناؾ العديد مف الباحثيف الذيف عالجوا معيف وقد تكوف محمية أو وطنية أو عالمية وتستغرؽ مدة زمنية معينة، وى

يطمؽ الباحثوف عمى الحمبلت االجتماعية عمى أنيا تمؾ الحمبلت  موضوع الحمبلت مف زوايا مختمفة، حيث
غير الربحية أو حمبلت الخدمة العامة أو حمبلت التسويؽ االجتماعي، أما الحمبلت اإلعبلنية فيي الحمبلت 

 .ريالربحية أو حمبلت التسويؽ التجا

(، حمبلت التسويؽ االجتماعي والتي يطمؽ عمييا اسـ االتصاالت Michel Andrienيعرؼ ميشاؿ أندرياف)
مجموعة مف البرامج االتصالية التي تعتمد عمى التخطيط لوضع : بأنيا (social communication)االجتماعية

الجتماعية اإليجابية، وتعتمد ىذه إقناعية بيدؼ تبني األفكار أو السموكيات أو الممارسات اإستراتيجيات 
أما إيفرت  .1الحمبلت عمى برامج متخصصة في تغيير معارؼ ومعمومات واتجاىات الجميور المستيدؼ

والذي يعتبر مف أىـ المنظريف في مجاؿ حمبلت االتصاالت العامة وحمبلت  (Everett Rogersروجرز)
نشاطات والبرامج االتصالية المنظمة والمنتظمة خبلؿ فترة فيعرفيا عمى أنيا: مجموعة مف ال التغيير االجتماعي

زمنية محددة، تيدؼ إلى تحقيؽ مخرجات خاصة أو تأثيرات في أكبر عدد مف األفراد مف خبلؿ خمؽ الوعي 
وتغيير االتجاه ومف ثـ تغيير سموؾ الفرد مف أجؿ إحداث التغيير في المجتمع ككؿ. كما يؤكد 

اؼ وتأثيرات الحممة يمكف وضعيا تحت ثبلثة أبعاد: فعمى مستوى اليدؼ يجب (، عمى أف أىدRogersروجرز)
التحرؾ مف اإلخبار واإلعبلـ إلى اإلقناع بيدؼ تغيير السموؾ الحالي، أما عمى مستوى التغيير فيجب أف 
ة ينطمؽ مف الفرد وصوال إلى المجتمع، أما عمى مستوى الرب  فيجب أف يتحرؾ مف المرسؿ إلى مستقبؿ رسال

 .2الحممة

                                                           
1 Andrien, M.; Guide méthodologique des intervention dans la communication sociale en nutrition. Rome: 

FAO, Sous-division de la Communication, 2005.p, 4, 5. 
إيفرت ركجرز(Everret Rogers:) كىو صاحب نظرية انتشار ادلبتكرات اليت االجتماعيمحالت التغيًن  رلاؿ محالت االتصاالت العامة ك أىم ادلنظرين يف بٌن من تربيع ،

 كؿ.عاجلناىا يف الفصل األ
2
 Ruth Shrensky: The ontology of communication; a reconceptualisation of the nature of communication 

through a critique of mass media public communication campaign, a thesis submitted for the degree of 
doctor of philosophy, Canberra university, Australia, 1997. P, 26. 
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(، والذي يعتبر كذلؾ أحد أىـ الباحثيف في الحمبلت االجتماعية اإلعبلمية، فيعرفيا Paiselyأما بيزلي)
عمى أنيا: نشاطات مقصودة تيدؼ إلى التأثير في معتقدات اآلخريف واتجاىاتيـ وسموكيـ عف طريؽ استخداـ 

ة تشكيؿ قيـ األفراد وسموكياتيـ ىي مف أىـ وفي ىذا الصدد يرى بيزلي، أف إعاد .1اإلستماالت اإلعبلمية
السمات التي تميز حمبلت التسويؽ االجتماعي كنشاط اتصالي، سواء كانت ىذه اإلعادة عمى مستوى البناء 

كما يولي بيزلي، أىمية كبيرة لمدور الذي تمعبو وسائؿ اإلعبلـ  االجتماعي أـ عمى مستوى أنماط الحياة الفردية.
كد ما ذىبنا إليو في الفصؿ ية واالتصاؿ الشخصي في حمبلت التسويؽ االجتماعي، وىذا يؤ واالتصاؿ الجماىير 

بأف وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ تقـو  مف خبلؿ معالجتنا نظريات مع التسويؽ االجتماعي، حيث يرى بيزلي وؿاأل
يـ األفراد وتشكيؿ بدور فاعؿ ومساند لحمبلت التسويؽ االجتماعي، وخاصة تمؾ الحمبلت التي تيدؼ إلى تعم

أما المقصود بمفيـو إعادة التشكيؿ حسب بيزلي ىو: أي فعؿ يقود المجتمع أو الفرد مف حالة  اتجاىاتيـ.
أفضؿ مما ىي عميو، والتي يمكف تحديدىا ببروز قيـ جديدة في مجتمع ما خبلؿ فترة زمنية معينة تعمؿ عمى 

، فيعرؼ الحمبلت االجتماعية عمى أنيا: (Herbert Simons)أما ىربرت سيمونز .2إعادة تشكيؿ ما ىو قائـ
. فمو 3عبارة عف محاوالت منظمة لمتأثير في الجماعات أو الجماىير العريضة مف خبلؿ سمسمة مف الرسائؿ

تمعنا في التعريؼ المقدـ مف قبؿ ىربرت سيمونز لمحمبلت االجتماعية لوجدناه يوض  ثبلث صفات رئيسية ليا 
 و ىي:

ت التسويؽ االجتماعي ىي أحداث منظمة بشكؿ عاـ، فيناؾ بناء تنظيمي محدد لؤلىداؼ، إف حمبل أكال:
 فالحمبلت غالبا ما يكوف ليا وقت محدد البداية والنياية؛

حجـ الجميور المستيدؼ، فالرسالة اإلقناعية وضعت وصممت لمتأثير في الجماعات واألعداد الكبيرة مف  ثانيا:
 كؿ كبير في شكؿ ومحتوى الرسالة والوسيمة االتصالية المستخدمة؛الناس وىذا العنصر يؤثر بش

إف الحمبلت اإلقناعية تستيدؼ محاوالت التأثير في اتجاىات وقيـ وسموكيات قطاع مف قطاعات  ثالثا:
 الجميور المستيدؼ خبلؿ وقت محدد، لذلؾ يجب تحميؿ الموقؼ تحميبل صادقا وكامبل.

فيعرؼ حمبلت التسويؽ االجتماعي عمى أنيا عبارة عف عمؿ فني  (Michel Le Netأما ميشاؿ لونات)
يستخدـ كؿ أساليب ووسائؿ االتصاؿ، وأف ىذا العمؿ جدي ومنضبط يمر بمراحؿ معينة مرتبطة وفؽ 

 خاصيتيف أساسيتيف:
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 أف تستيدؼ جميور معيف؛ (1
 .1أىمية التركيز والتواصؿ واالستمرار في اإلعداد (2

 ات تعتمد عمى ثبلثة جوانب وىي:فالحممة مف منظور ميشاؿ لون

 اختيار مناسب لمموضوع يكوف أكثر إقناعا لمجميور؛ .أ 
 تناسب الموضوع مع اإلمكانيات المتاحة أماـ القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي؛ .ب 
محتوى الحممة ينبغي أف يحقؽ إدراكا فعميا لمظاىرة أو المشكمة مف طرؼ الجميور المستيدؼ، وعمى ىذا  .ج 

بد عمى القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي أف يكوف مدركا لتقنيات االتصاؿ داخؿ األساس فبل
 المجتمع.

فقد عرفا حمبلت التسويؽ االجتماعي عمى أنيا: محاولة جادة  (Kotler& Zaltmanأما كوتمر وزالتماف)
السياسية المحددة، بيدؼ لتطبيؽ المفاىيـ األساسية لمتسويؽ بالتركيز عمى القضايا االجتماعية واالقتصادية و 

التأثير عمى السموؾ االجتماعي المراد تعديمو مثؿ حفز األفراد لئلقبلع عف التدخيف، أو إقناع السائقيف بضرورة 
أحمد يعتبر أف  في حيف نجد األستاذ النور دفع ا .2التقيد بقواعد السير وخاصة االلتزاـ بالسرعات المحددة

محور التسويؽ االجتماعي، والتي ىي عبارة عف جيد منظـ يسعى إلى إقناع حمبلت التغيير االجتماعي ىي 
اآلخريف بقبوؿ أو تعديؿ أو االبتعاد عف بعض األفكار أو السموكيات أو االتجاىات التي تتطمب التغيير، وال 

نما يحدث عبر العديد مف المراحؿ الوسيطة التي تشمؿ تغييتـ ذلؾ  ير بشكؿ مفاجئ أو عف طريؽ القوة وا 
 . 3معمومات ومعارؼ األفراد وتغيير اتجاىاتيـ

 الفرع الثالث:التعريؼ اإلجرائي

انطبلقا مف التعريفات السابقة فإنو يمكننا القوؿ أف حممة التسويؽ االجتماعي: ىي مجموعة مف الجيود 
جتماعية، أو قد تكوف إعبلمية، أو سياسية، أو ا والعمميات المخطط ليا بكؿ دقة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ محددة

نشاط مركب ممتد خبلؿ فترة زمنية معينة يشتمؿ عمى مجموعة مف  أو يمكف تعريفيا عمى أنياتسويقية. 
عبارة عف  األنشطة والفعاليات اإلعبلمية واالتصالية واإلعبلنية، والترويجية. كما يمكف تعريفيا كذلؾ عمى أنيا:

تعديؿ أو االبتعاد عف بعض األفكار أو االتجاىات أو جيد منظـ ييدؼ إلي إقناع مجموعة مستيدفة بقبوؿ أو 
السموكيات، وتقـو بيذا الجيد جماعة مف الجماعات الموجودة في المجتمع أو الجية التي ترغب في إحداث 

                                                           
1
 علـو اإلعالـ كاالتصاؿ،اه دكلة يف نبيلة بوخبزة: تطبيقات تقنيات االتصاؿ العمومي ادلطبقة يف احلمالت العمومية ادلتلفزة، دراسة نظرية، أطركحة مقدمة لنيل شهادة دكتور  
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2
.32مرجع سبق ذكره، ص  التسويق االجتماعي؛ عبيدات: إبراىيمزلمد  
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.62، ص.2005دئ، دار الكتاب اجلامعي، اإلمارات العربية ادلتحدة، النور دفع اهلل أمحد: اإلعالف، األسس ك ادلبا 
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التغيير وغالبا ما تيدؼ ىذه الجية أو الجماعة إلي تغيير سموؾ الجميور المستيدؼ، وال يحدث ىذا التغيير 
نما يحدث عبر عدة مراحؿ تشمؿ تغييرا في معمومات األفراد ثـ تغييرا في  في سموؾ األفراد بشكؿ مفاجئ وا 

فحممة التسويؽ االجتماعي عبارة عف جيود  إدراكيـ واتجاىاتيـ وقناعاتيـ ويأتي بعد ذلؾ تغييرا في سموكيـ.
عبلمية منظمة ومخططة بدقة تشرؼ عمييا جية أو عدة جيات يطمؽ ع مييا تسمية القائـ ونشاطات اتصالية وا 

عمى الحمبلت، تستمر لفترة زمنية محددة بيدؼ معالجة مشكمة أو ظاىرة اجتماعية موجودة عمى مستوى 
المجتمع، ويتـ استخداـ مختمؼ أنواع ونماذج ومستويات وسائؿ االتصاؿ التسويقي عف طريؽ توجيو رسائؿ 

غيير أفكاره أو اتجاىاتو أو تعزيزىا لموصوؿ إلى اتصالية إقناعية متنوعة ألفراد الجميور المستيدؼ مف أجؿ ت
برز أىمية التأثير التراكمي تكما  سموكيات سميمة وصحيحة تعود بالنفع العاـ لؤلفراد ومصمحة المجتمع ككؿ.

في حمبلت التغيير االجتماعي مف خبلؿ تعاطييا مع العديد مف القضايا االجتماعية التي يمكف أف تجذب 
قد تيدؼ بعض القضايا إلى عبلج مشكمة اجتماعية أو المطالبة ببعض الحقوؽ لجماعات العمؿ االجتماعي، ف

معينة في المجتمع، وتيدؼ كؿ قضية إلى تحقيؽ ىدؼ اجتماعي، وىذا اليدؼ االجتماعي يتضمف إحداث 
و فحمبلت التسويؽ االجتماعي ليست مجرد مجموعة مف المطبوعات الممونة أ تغيير في سموؾ األفراد، لذلؾ

نما ىي مجموعة مف العناصر التي تتكامؿ مع بعضيا البعض لتحقؽ تغييرا في  اإلعبلنات التميفزيونية وا 
مف خبلؿ التغيير المعرفي، التغيير في االتجاىات وصوال إلى التغيير السموكي  سموكيات األفراد واتجاىاتيـ
 وىذا ما يسمى بالوعي التاـ. 

 التسكيؽ االجتماعيالمطمب الثاني: أىمية كأىداؼ حمالت 

 الفرع األكؿ: أىمية حمالت التسكيؽ االجتماعي

تنبع أىمية حمبلت التسويؽ االجتماعي مف األىمية الخاصة لمختمؼ جوانب ىذه الحمبلت، تبعا لمطبيعة 
الخاصة ليا حيث تبرز ىذه األىمية مف خبلؿ تطويع أو تعديؿ السموؾ اإلنساني في االتجاه المرغوب فيو مف 

قائميف عمى ىذه الحمبلت، ذلؾ أف الحمبلت إذا تـ تخطيطيا وتنفيذىا بالشكؿ المطموب والمحدد فإنيا قبؿ ال
تؤدي إلى توعية الجميور المستيدؼ منيا إلى استخداـ السبؿ واألساليب الصحيحة لتحقيؽ األىداؼ المرجوة، 

 ية:لذلؾ يمكننا تصور أىمية حمبلت التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ النقاط التال

لقد أسيمت العديد مف حمبلت التسويؽ االجتماعي بتقديـ صورة حية عف طبيعة التركيبة الديموغرافية  أكال:
والسوسيولوجية لممجتمع، حيث زودت الحمبلت الميدانية الجيات المختصة ومراكز البحوث مف خبلؿ عممية 

تمع، أي أنيا حددت احتياجات السوؽ المس  االجتماعي والثقافي بمعمومات وبيانات وخمفيات ميمة عف المج
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المستيدؼ وىذه  الخطوة األولى تمثؿ المبنة األساسية لفيـ الجميور تمييدا لمتعامؿ معو بأكثر كفاءة وفاعمية 
 مف خبلؿ تقديـ منتج اجتماعي يتوافؽ ويتواءـ معو؛

مباشرة، خاصة مف تبرز أىمية حمبلت التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ مخاطبة الجميور المستيدؼ  ثانيا:
 خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ والترويج؛

فمسفة التغيير االجتماعي في تحقيؽ   لقد أسيمت العديد مف حمبلت التسويؽ االجتماعي ضمف إطار ثالثا:
نتائج إيجابية ممثمة في الحد مف السموكيات السمبية وتعزيز السموكيات الصحية؛ كمحاربة التدخيف والمخدرات 

وعية لدى الجميور المستيدؼ فيما يخص حوادث الطرقات، حيث تبيف أنو يمكف االعتماد عمى ىذه وخمؽ الت
 الحمبلت في إحداث التغيير المطموب ميدانيا وفؽ خطط مدروسة؛

لقد ساىمت حمبلت التسويؽ االجتماعي في جذب االنتباه وخمؽ االىتماـ ونشر الوعي داخؿ المجتمع  رابعا:
ي مف خبلؿ إيصاؿ الرسالة حوؿ المشكبلت االجتماعية كالفقر والجوع، والعنؼ المحمي أو حتى الدول

واالنتحار، والتدخيف والمخدرات، والصراع واإلرىاب، وغيرىا مف الظواىر االجتماعية السمبية والتي تحتاج 
 لتفعيؿ الجيود وتوحيد القوى  مف أجؿ معالجتيا؛  

في تحسيف اآلليات المنيجية وتطوير الكثير مف األساليب لقد ساىمت حمبلت التسويؽ االجتماعي  خامسا:
المستخدمة في عممية وضع الخطط واإلستراتيجيات في عممية التواصؿ االجتماعي مف جية وفي دراسة 

 السموؾ اإلنساني لمجميور المستيدؼ مف جية أخرى.

 الفرع الثاني: أىداؼ حمالت التسكيؽ االجتماعي

ية ضرورة وليست ترفا، بمعنى أنو إذا كاف التركيز عمى المحاور الترفييية تعد حمبلت التسويؽ االجتماع
فإف ذلؾ يعد ىدرا لمموارد والوقت والماؿ وبالتالي االنحراؼ عف اليدؼ المنشود ومف ثـ عدـ الوصوؿ إلى 

ت كما تختمؼ أىداؼ حمبلت التسويؽ االجتماعي حسب الحاجة، إذ أف بعض الحمبلالنتائج المحددة مسبقا. 
تيدؼ فقط إلى التوعية أو رفع الوعي العاـ لدى جميور مستيدؼ حوؿ موضوع معيف دوف أف يكوف ىناؾ 
ىدؼ لمتغيير في االتجاىات أو السموؾ، و قد يكوف اليدؼ ىو تحقيقيا جميعا، أي أف يكوف اليدؼ مف الحممة 

توعية المرورية، وحمبلت ترشيد ىو التغيير المعرفي ثـ االتجاىي ثـ السموكي وىذا ما تيدؼ إليو حمبلت ال
لذلؾ تسعى حمبلت التسويؽ االجتماعي إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ االجتماعية  االستيبلؾ لممياه والكيرباء.

 والتي مف أىميا:
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تحقيؽ إستراتيجية المنظمة االجتماعية ميدانيا وذلؾ بالتجسيد العممي لؤلفكار المدروسة نظريا عبر  أكال:
 خطوات عممية؛

تزويد الجميور المستيدؼ بالبيانات والمعمومات المتوفرة حوؿ الموضوعات والقضايا ذات الصمة بالنمط  انيا:ث
 غير الصحي مف أجؿ تغييره إلى سموؾ صحي؛والسموؾ الحياتي 

تعديؿ سموؾ الجميور وفؽ خطة عمؿ محضرة مسبقا، ويعتمد ىذا اليدؼ عمى أسموب اإلقناع والحوار  ثالثا:
السموكية لمجميور المستيدؼ ييدؼ  إلى  تعديؿ في األنماطستخداـ الحجج المنطقية. كما أف ىذا العف طريؽ ا

أنماط سموكيو شرائية واستيبلكية محددة، وىذا  تحقيؽ وفورات مادية أو إلى التقميؿ مف حجـ الخسائر في
داـ المياه والطاقة أو في مجاالت معينة كترشيد استخ خاصة في أوقات األزمات أو الكساد االقتصادي

 الكيربائية وغيرىا؛

المساىمة في عممية التربية والتعميـ والتثقيؼ وكؿ ىذا يساىـ في عممية نشر التوعية لدى الجميور  رابعا:
 المستيدؼ بشكؿ متواصؿ عف اآلفات والظواىر السمبية المنتشرة في المجتمع؛

تعزيز المعمومات واالتجاىات والقيـ اإليجابية تيدؼ بعض حمبلت التسويؽ االجتماعي إلى تدعيـ و  خامسا:
لدى الجميور وترسيخيا في ذىنو، كما تيدؼ إلى خمؽ اإلدراؾ ونشر الوعي السميـ والمتكامؿ وتكويف رأي عاـ 

 مستنير.

أف األىداؼ المنوط تحقيقيا مف قبؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي يجب أف انطبلقا مما سبؽ يمكننا القوؿ 
قنعة لمجميور المستيدؼ باإلضافة إلى ضرورة توفر عنصري الشفافية والتوازف عند محاولة تكوف واضحة وم

 تنفيذىا باإلضافة إلى ضرورة توفر الكفاءة والمؤىبلت لدى القائميف بتعديؿ أنماط السموؾ.

 المطمب الثالث: أنكاع حمالت التسكيؽ االجتماعي

الجتماعي، والواقع أف أي تصنيؼ لحمبلت يوجد تصنيؼ محدد ومتفؽ عميو لحمبلت التسويؽ ا ال
التسويؽ االجتماعي أو غيرىا ينبغي أف يستند إلى أساس محدد مسبقا، وليذا اختمفت التصنيفات باختبلؼ 

تصنيؼ حمبلت التسويؽ االجتماعي  ى العمـو يمكننااألسس والمعايير التي بني عمييا التصنيؼ، وعم
كما  ف الحمبلت وكؿ منيما يشتمؿ عمى أربعة أنواع مف الحمبلتنوعيف مباالعتماد عمى أساس اليدؼ إلى 

 يمي:
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 الفرع األكؿ: التقسيـ األكؿ

عند تحديد أي موضوع ألي حممة فإنو باألساس ييدؼ إلي إحداث تغيير حقيقي في الجميور المستيدؼ 
وقد يقتصر األمر عمي  وىذا إما بتوصيؿ معمومة ما أو تغيير قناعة ما أو إكساب قيمة ما أو تعديؿ سموؾ ىذا

 أي جزئية مف ىذه الجزئيات لذا توجد أربعة أنواع مف الحمبلت:

تيدؼ ىذه الحمبلت إلي تزويد الجميور  :(Cognitive Change Campaigns)أكال/ حمالت التغيير المعرفي
ؾ بتوصيؿ المستيدؼ بمعمومة ما أو زيادة وعييـ بقضية ما أو تصحي  مفاىيـ ومعمومات خاطئة لدييـ، وذل

وحقائؽ حوؿ قضية معينة تؤدي إلى زيادة وعييـ  مجرد معمومة ىبعض المعمومات الميمة التي قد تقتصر عم
دراكيـ  ليذه القضية وبالتالي يحدث التغيير المعرفي لدى الجميور المستيدؼ حوؿ ىذه القضية محؿ  ،وا 

ىذه الحمبلت مف أسيؿ أنواع الحمبلت ألنيا ال وتعتبر  االىتماـ)مثؿ زيادة وعي الجميور بأىمية التبرع بالدـ(،
تيدؼ إلى تغيير سموؾ األفراد أو تغيير قناعات ولكنيا مجرد زيادة في المعرفة. ومما يبلحظ أنو وبالرغـ مف 
سيولة وبساطة ىذا النوع مف الحمبلت إال أنيا قد تفشؿ في تحقيؽ أىدافيا في بعض األحياف وذلؾ بسبب عدـ 

إلى الجماىير المستيدفة أو عدـ إشباع حاجاتيـ أو عدـ اختيار الوسائؿ المبلئمة لموصوؿ  القدرة في الوصوؿ
عممية التغيير المعرفي ليست باألمر السيؿ البسيط بؿ ىي عممية تتداخؿ . كما أف 1إلى الجماىير المستيدفة

و وبيئتو االجتماعية ونوع فييا العديد مف المتغيرات، والتي تتمثؿ في طبيعة شخصية المتمقي وميولو وميارات
ثقافتو، كما يدخؿ فييا عامؿ قوي أال وىو الضبط االجتماعي؛ مف تقاليد وعادات ومعتقدات ونظـ، وبقدر قدرة 
الوسيمة اإلعبلمية عمى توظيؼ ىذه المتغيرات وتوجييا ومراعاتيا تستطيع الرسالة الموجية لمجميور 

 المستيدؼ في إحداث التغير المعرفي المطموب.

مف حمبلت التسويؽ  وييدؼ ىذا النوع (:Change in Action Campaignsثانيا/ حمالت التغيير في الفعؿ"العمؿ")
إلى إقناع أكبر عدد ممكف مف أفراد الجميور المستيدؼ لمقياـ بعمؿ معيف خبلؿ وقت محدد، االجتماعي 

ا النوع مف الحمبلت يبدو األمر أصعب ومثاؿ ذلؾ أف يقـو الفرد بالذىاب فعبل إلى بنؾ الدـ لمتبرع. وفي ىذ
مف النوع السابؽ ألنو يستمـز قياـ الجميور المستيدؼ بفعؿ شيء ما، وىذا معناه أف الجميور المستيدؼ 
سيبذؿ جيدا أو وقتا أو ماال، مما قد يؤدي في بعض الحاالت ومف بعض أفراد الجميور المستيدؼ إلى عدـ 

إف الوقت والجيد وحتى الماؿ المبذوليف مف قبؿ أفراد الجميور المستيدؼ ومف ثـ ف .2القياـ بالفعؿ المستيدؼ
والتي يمكف إدراجيـ ضمف مفيـو السعر االجتماعي الذي تحدثنا عنو في الفصؿ األوؿ، قد يكوف سببا في عدـ 

أو ما  القياـ بالفعؿ المطموب وىذا في حالة عدـ توافر العرض المناسب المقدـ في حمبلت التسويؽ االجتماعي
                                                           

1
.34، 33.، ص2004كىل، القاىرة، مصر، مىن سعيد احلديدم، سلول إماـ علي: اإلعالـ ك اجملتمع، الدار ادلصرية اللبنانية، الطبعة األ 
2
 .34ادلرجع نفسو، ص.
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يسمى بعممية التبادؿ االجتماعي، وعمى ىذا األساس يتوجب عمى القائميف عمى مثؿ ىذه الحمبلت بضرورة 
 .توفير الوسائؿ المعينة والمشجعة لمقياـ بالفعؿ المرغوب

وىي الحمبلت التي تيدؼ إلي تغيير القيـ  :(Change in values campaignsثالثا/ حمالت التغيير القيمي)
قضية ما أو تعديؿ اتجاىات الجميور المستيدؼ في اتجاه ما، ويعتبر ىذا النوع مف خصوص ات بوالقناع

الحمبلت أصعب بكثير مف حمبلت التغيير المعرفي كونيا تتعرض إلى المنظومة الفكرية والثقافية لمجميور 
جديدة أو تعديؿ  المستيدؼ، وذلؾ عف طريؽ إحداث تغيير في قناعات وقيـ الجميور مف خبلؿ إكسابيـ قيـ

بعض القناعات والقيـ واالتجاىات المتوارثة لدييـ، ويبلحظ أنو في ىذه الحمبلت يجب االىتماـ باستخداـ 
الوسائؿ التي تعتمد عمي الحوار و اإلقناع وذلؾ ألنو مف الصعب تغيير قناعة ما وخصوصا إذا كانت مف 

ف جيدا إضافيا قد يطاؿ حتى التشريعات والقوانيف لذلؾ يستمـز األمر في بعض األحيا .1القناعات الموروثة
التي ترغـ أفراد الجميور عمى أداء سموؾ معيف مف أجؿ الوصوؿ إلى اليدؼ المطموب، ومثاؿ ذلؾ قيمة 
احتراـ بداب المرور والقيادة، فقد يكوف مف الصعب جعؿ الناس يحترموف القانوف كقيمة دفعة واحدة، لكف ومع 

كقانوف حزاـ األماف وغيره مف القوانيف يصب  مف السيؿ مع مرور الوقت ومف خبلؿ  َسِف قوانيف وتشريعات
 المتابعة تغيير السموؾ، وىذا ما تحدثنا عنو في نظرية التاءات الثبلث.

وىي الحمبلت التي تيدؼ إلى تعديؿ بعض  (:Behavioral change campaignsرابعا/ حمالت التغيير السمككي)
خص الجميور المستيدؼ وتعتبر الحمبلت السموكية مف أصعب الحمبلت عمى اإلطبلؽ، أنماط السموؾ التي ت

حيث يصعب تغيير بعض أنماط السموؾ والعادات التي دأب اإلفراد عمي القياـ بيا لفترة طويمة مثؿ التدخيف، 
ؿ أخرى مساعدة ولذا قد ال تكفي وسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية ىنا في إحداث األثر المطموب، بؿ ال بد مف وسائ

السموؾ الجديد  كاالتصاؿ الشخصي والمحاضرات والندوات المتخصصة والمطبوعات وكؿ ىذا مف أجؿ إظيار
موضوع الحممة في صورة أداء عممي وليس مجرد إكساب الجميور المستيدؼ معمومة ما أو تغيير قناعة. أي 

جوز الدمج بيف األنواع الثبلثة مف الحمبلت البد مف إظيار ىذا التغيير في صورة سموؾ عممي ايجابي،  كما ي
وقد ذكرت دراسات نفسية كثيرة عمى أف تغيير السموؾ غير . 2السابقة سواء المعرفية أو القيمية أو السموكية

الصحي ليصب  سموكا صحيا يمكف أف يمر بعدد مف المراحؿ تسمى بدائرة التغير، وقد قامت كثير مف ىذه 
إلدماف عمى مادة ما وكيؼ يمكف لممدمف أف يقمع عف ىذا اإلدماف، لذلؾ فإف فيـ األبحاث عمى دراسة سموؾ ا

طبيعة دائرة التغير تساعد القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي مف إتباع ذات المنيج لتغير السموؾ غير 

                                                           
1
 35ادلرجع نفسو، ص.
2
 .35ادلرجع نفسو، ص.
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موؾ الصحي في جانب مف جوانب الحياة، كما أوضحنا ذلؾ مف خبلؿ نموذج التحوؿ النظري لتغيير الس
 .وؿمف الفصؿ األلممبحث الخامس  رابعفي المطمب ال الصحي

 الفرع الثاني: التقسيـ الثاني

باإلضافة إلى التقسيـ األوؿ، فقد حاوؿ الباحثوف كذلؾ تقسيـ الحمبلت إلى أربعة أنواع أخرى حسب 
 :1اليدؼ كما يمي

المعمومات اليامة لمجميور يعمؿ ىذا النوع مف الحمبلت عمى إيصاؿ بعض  أكال/الحمالت اإلخبارية:
عبلمو بما حدث أو سيحدث في مواضيع معينة وميمة؛  المستيدؼ، وىدفيا الرئيسي ىو إخبار المتمقي وا 

يقـو ىذا النوع مف الحمبلت عمى توعية أفراد الجميور المستيدؼ وتعريفو وتزويده  ثانيا/ الحمالت التعميمية:
عميـ والتوعية حوؿ بعض األحداث مثؿ الوقاية مف األمراض، أو ببعض المعمومات الجديدة عميو، و ىدفيا الت

التصرؼ أثناء األزمات والكوارث الطبيعية وما شابو ذلؾ، وُيعنى ىذا النوع مف الحمبلت بتعميـ أفراد الجميور 
 المستيدؼ كيؼ يتصرفوف ويسمكوف؛

ذىنية جيدة لدى الجميور  ىذا النوع مف الحمبلت يركز عمى خمؽ صورة ثالثا/ حمالت الصكرة الذىنية:
المستيدؼ بالنسبة لمجية أو المنظمة القائمة عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي، مف أجؿ تكويف سمعة طيبة 
وخمؽ المصداقية ليا ومف ثـ بناء وتمتيف الثقة مع جميورىا، حتى يسيؿ فيما بعد تقبؿ أفراد الجميور 

رشادات ليـ؛  المستيدؼ لما تقدمو ىذه الجية أو المنظمة مف أف  كار ومعمومات وا 
ىذا النوع مف الحمبلت يمتاز بنوع مف الصعوبة عندما يعمؿ القائـ عمى ىذه الحمبلت  رابعا/ الحمالت اإلقناعية:

عمى تغيير االتجاىات والسموكيات غير الصحية الموجودة لدى أفراد الجميور المستيدؼ، وتمتاز بنوع مف 
التجاىات والسموكيات الصحية والسميمة المعروفة  لدى أفراد الجميور السيولة عندما يعمؿ عمى تدعيـ ا

 المستيدؼ ومف ثـ تعزيزىا.

انطبلقا مما سبؽ مف تقسيمات لحمبلت التسويؽ االجتماعي فإنو يمكننا القوؿ أف تصنيؼ الحمبلت عمى 
ت التسويؽ أساس اليدؼ يعتبر كأحد أىـ التصنيفات وأكثرىا فائدة لمعامميف في مجاؿ تخطيط حمبل

االجتماعي، لذلؾ فإف حمبلت التسويؽ االجتماعي لمتوعية قد تعمؿ مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ إعبلمي أو تعممي 
أو إقناعي، كذلؾ فإنيا يمكف أف تعمؿ لتحقيؽ نوعيف أو أكثر مف ىذه األىداؼ، إما ألف أحد ىذه األىداؼ ال 

 نتيجة لتحقيؽ اليدؼ المقصود مف الحممة، يتحقؽ إال إذا تحقؽ اآلخر، أو بسبب تحقيؽ ىدؼ غير مقصود
كما أف حمبلت التسويؽ االجتماعي تعمؿ عمى إحداث بعض التأثيرات المعرفية أو السموكية عمى أفراد 

                                                           
1
.85، ص 2007زلمد خضور: محالت التوعية ادلركرية العربية، جامعة نايف للعلـو األمنية، مركز الدراسات ك البحوث، الرياض، السعودية،  أديب 
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الجميور المستيدؼ، فيي بذلؾ إما أف تقـو بتغيير في معموماتيـ لفكرة ما أو بتغيير اتجاىاتيـ ثـ بعد ذلؾ 
 لسموكياتيـ.

 لحمالت التسكيؽ االجتماعي عكامؿ النجاح كالفشؿالمطمب الرابع: 

تمعب حمبلت التسويؽ االجتماعي دورا ميما كما أسمفنا في نشر األفكار والمعمومات والحقائؽ ومف ثـ 
التأثير عمى معارؼ واتجاىات وسموكيات الجميور المستيدؼ، وبالتالي فيي تساىـ بشكؿ كبير في عممية 

، فإذا تحققت التوعية المطموبة فيذا يعني أف حمبلت التسويؽ قد حققت النجاح التوعية ميما كانت موضوعاتيا
ذا لـ تستطع تحقيؽ ذلؾ فيذا يعني فشؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي  لما ُرِسـ ليا مف أىداؼ وغايات، وا 

رتبط وبالتالي عدـ قدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا وغاياتيا. لذلؾ فنجاح أو فشؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي م
 بعوامؿ عدة تساىـ بدورىا في ىذا النجاح أو الفشؿ كما يمي:

 الفرع األكؿ: عكامؿ نجاح حمالت التسكيؽ االجتماعي

نتائج الدراسات التي قامت عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي في  (Everett Rogersلخص إيفريت روجرز)
في الواليات المتحدة األمريكية، و انتيى إلى  كؿ مف اليند، وكولومبيا، والبرازيؿ، وكذلؾ الحمبلت التي قامت

  أربعة عوامؿ إذا توافرت في حمبلت التسويؽ االجتماعي كتب ليا النجاح كما يمي:

 إذا كاف برنامج الحممة يتفؽ مع القيـ والمعتقدات الثقافية لمجميور المستيدؼ؛ أكال:

 ة ويقـو بدور في الحممة؛إذا كانت المشاركة مف قبؿ الجميور المستيدؼ مف الحمم ثانيا:

 إذا كاف البرنامج يزيد مف قدرة الجميور المستيدؼ مف الحممة في تقييـ اليدؼ مف الحممة؛ ثالثا:

 .1إذا كاف برنامج الحممة يستخدـ قادة الرأي في نشر المعمومات المتعمقة بالحممة رابعا:

مف حمبلت التسويؽ االجتماعي  ( لعددMerton( ومرتوف)Lazarsfeldمف خبلؿ تحميؿ الزرزفيمد)أما 
الناجحة والتي استعممت فييا وسائؿ االتصاؿ الجماىيري، فنبلحظ أنيما حصرا أىـ العوامؿ التي كانت سببا 

 في نجاح الحمبلت فيما يمي: 

بمعنى يتعيف عمى الحممة اإلعبلمية االجتماعية أف تحتكر جميع وسائؿ االتصاؿ الجماىيري،  االحتكار: (1
 ف ىناؾ رسائؿ أخرى تقدـ في ىذه الوسائؿ تتناقض مع أىداؼ الحممة؛بحيث ال تكو 

                                                           
1
 Everett, M. Rogers: Change managers; the process & the system, Northwestern University, 1969, P.95. 
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فبل بد أف تمر الحممة في قنوات اإلقناع لدي الجميور المستيدؼ مف خبلؿ اعتماد  السير في القناة نفسيا: (2
 نفس االتجاىات والسموكيات لدى الجميور المستيدؼ؛

فضؿ حينما يكوف ىناؾ تكامؿ بيف الرسائؿ التي بحيث تعمؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي بصورة أ التكامؿ: (3
توجو مف خبلؿ وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية، وبيف رسائؿ االتصاؿ الشخصي التي يقـو بيا القائميف عمى 

 .1ىذه الحمبلت

( فقد أكد عمى أىمية القائـ بالحممة ومصداقيتو في نظر أفراد الجميور المستيدؼ كما Strongأما سترونغ)
وامؿ التي تزيد مف المصداقية كالجاذبية واألمانة والمشاركة الوجدانية والثقة التي البد أف يشعر تحدث عف الع

( عشرة مبادئ لحمبلت التسويؽ االجتماعي Baker. في حيف حدد الباحث بيكر)2بيا أفراد الجميور المستيدؼ
 الناجحة والتي يمكف توضيحيا في النقاط التالية:

 الفعالة ىي التي تستخدـ وسائؿ إعبلـ محددة ومعروفة؛ حمبلت التسويؽ االجتماعي .أ 
حمبلت التسويؽ االجتماعي األكثر تأثيرا ىي التي تربط بيف وسائؿ اإلعبلـ والمجتمع، بمعنى تواصؿ  .ب 

 وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ مع أفراد المجتمع مكانيا وزمانيا؛
العنصر الميـ في العممية االتصالية الجميور المستيدؼ التي تستيدفو حمبلت التسويؽ االجتماعي ىو   .ج 

 ومحورىا؛
ضرورة جذب انتباه أفراد الميور المستيدؼ مف خبلؿ جعؿ رسالة الحممة وشعارىا جزءا مف برامج الترفيو،  .د 

 ألف ذلؾ يساعد عمى تعزيز االنتباه وتقويتو؛
رار الرسالة ألف اعتماد حمبلت التسويؽ االجتماعي عمى الرسائؿ الواضحة والبسيطة، مع العمؿ عمى تك .ق 

 ذلؾ يساعد في مضاعفة تأثيرىا؛
مف الضروري أف تؤكد الحممة عمى التغيير االيجابي لمسموؾ أكثر مف إظيار النتائج السمبية لمسموؾ السائد،  .ك 

وتجنب استماالت الخوؼ في الرسالة، وىذا ألف إستراتيجية الخوؼ في الكثير مف األحياف تكوف غير 
 محببة؛

تماالت التحفيز والمكافأة كمما حظيت سالحوافز لدى الجميور، فكمما استخدمت الحممة ا تركيز الحممة عمى .ز 
 باىتماـ جماىيري أكبر؛

العمؿ بمفيـو المشاركة، فعمى حمبلت التسويؽ أف تشرؾ الشخصيات الميمة الرسمية، والجماعات  .ح 
 المرجعية النافذة والجمعيات التطوعية وكذلؾ الجميور المستيدؼ؛

                                                           
1Philip Kotler and Roberto, Eduardo L, Op-Cit, P10-12. 
2
 Strong, S: Counseling; an interpersonal influence process, journal of counseling psychology, V 15, PP.215- 

224. 1968, P.218. 



 

124 
 

 الفصل الثاني:................................................اإلطار المتكامل لحمالت التسويق االجتماعي  

 ح الحممة بشكؿ كبير عمى اختيار التوقيت الصحي  لعرضيا؛يتوقؼ نجا .ط 
ضرورة القياـ بعممية التقييـ، ألف تقييـ الحممة يمكف أف يحسف مف فاعميتيا، باإلضافة إلى ذلؾ يجب  .م 

االستفادة مف نتائج التقييـ واستخداميا في تخطيط حمبلت التسويؽ االجتماعي البلحقة، خاصة إذا كانت 
 .1ناجحة حيث يساعد ذلؾ عمى الربط بيف رسائؿ الحممة الجديدة وبيف تمؾ التي سبقتياالحمبلت السابقة 

 ( ثبلثة متطمبات أساسية لنجاح حمبلت التسويؽ االجتماعي و ىي: Mendelsonكما لخص مندلسوف)

 ؛أف تبنى الحممة عمى أساس فرضية أف الجميور غير مباؿ بموضوعيا  
 تكوف محددة تحديدا دقيقا؛ أف توضع األىداؼ متوسطة المدى وأف 
  أف تحدد فئات الجميور المستيدؼ بدقة مف حيث الخصائص الديموغرافية، والنفسية والعادات والتقاليد

 .2والقيـ والمعتقدات

 الفرع الثاني: عكامؿ فشؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي

لتسويؽ االجتماعي في كما أنو توجد عوامؿ لمنجاح فبالضرورة ىناؾ عوامؿ لمفشؿ، فقد تخفؽ حمبلت ا
تحقيؽ غاياتيا وأىدافيا وذلؾ بسبب عدـ قدرتيا عمى الوصوؿ إلى الجميور المستيدؼ أو عدـ إشباع حاجاتيـ 
أو عدـ اختيار الوسائؿ المبلئمة لموصوؿ إلى الجميور المستيدؼ. لذلؾ يمكننا تحديد مجموعة مف العوامؿ 

 ت ومنيا:واألسباب والتي قد تؤدي إلى إخفاؽ ىذه الحمبل
قمة البيانات والمعمومات الصحيحة حوؿ الجميور المستيدؼ، ومف ثـ اإلخفاؽ في تحديد طبيعة الجميور  أكال:

 المستيدؼ بدقة عالية؛
عدـ االىتماـ بالدراسات السابقة، باإلضافة إلى غياب خطة دقيقة توض  األىداؼ المطموب تحقيقيا مف  ثانيا:

 الحممة؛
د وتصميـ وتوصيؿ الرسالة االتصالية لحمبلت التسويؽ االجتماعي إلى الجميور القصور في إعداثالثا: 

 المستيدؼ، نظرا لغياب االستعانة بالخبراء واألخصائييف في التخطيط؛
عدـ المتابعة المستمرة لمراحؿ التنفيذ، نظرا لنقص اإلمكانيات المادية والبشرية المطموبة لتنفيذ حمبلت  رابعا:

ي بكفاءة.كذلؾ فقد تفشؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي إلى عدـ اإلعداد الجيد لمرسائؿ أو التسويؽ االجتماع
مف لسوء اختيار وسائؿ االتصاؿ أو سوء اختيار أوقات عرض الرسائؿ، باإلضافة إلى كؿ ىذا فقد حدد كؿ 

كعدـ استعداده ( مجموعة مف العوامؿ المتعمقة بالجميور المستيدؼ Zaltman(، وزالتماف)Kotlerفميب كوتمر)

                                                           
1
.99، 98.ص ،2007اىرة ، مصر، اللبنانية، القاإلعالنية ، الطبعة الثانية، الدار ادلصرية طيط للحمالت اإلعالمية ك سوزاف القليين ، التخ 
2
 .99ادلرجع نفسو، ص.
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لتقبؿ محتوى الرسائؿ، أو عدـ إستجابتو لمضموف الرسائؿ الختبلفيا عف ثقافتو ومعتقداتو، وقد أطمقا عمى ىذه 
 والمتمثمة فيما يمي:لدى الجميور  المستيدؼ  العوامؿ مفيـو العوائؽ النفسية

 انخفاض المستوى المعرفي لمجميور المستيدؼ؛ (1
 . 1مما يؤدي إلى غياب أو ضعؼ التعرض واإلدراؾ االنتقائييف لوقمة اىتماـ الجميور بالحممة؛  (2
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 : مراحؿ)خطكات( تصميـ حمالت التسكيؽ االجتماعيثانيالمبحث ال

تعتبر حمبلت التسويؽ االجتماعي األداة المستخدمة في عممية التواصؿ مع الجميور المستيدؼ بيدؼ 
ت التسويؽ االجتماعي محور فمسفة التسويؽ االجتماعي بشكؿ أساسي توعيتو والتأثير فيو، ولما كانت حمبل

تخطيط حمبلت التسويؽ االجتماعي يعتبر  فإنو ال يمكف تصورىا دوف وجود تخطيط ترتكز عميو. لذلؾ فإف
الخطوة األولى التي مف خبلليا توجو الجيود لتحقيؽ أىداؼ التوعية المحددة مسبقا مف قبؿ الجية القائمة 

أي أف  التخطيط والتصميـ الجيد لبرامج والحمبلت التسويؽ االجتماعي ووضع األىداؼ وكذلؾ التنظيـ عمييا، 
والتنفيذ والمتابعة والتوجيو، وتقييـ األداء وقياس الفاعمية تعد مف المتطمبات األساسية لنجاح  النشاط التوعوي 

لجزئية ا مف جية أخرى. وقد عالجنا ىذه امف جية والنشاط التسويقي ككؿ لممنظمة االجتماعية المسؤولة عني
، لذلؾ فسوؼ نركز كؿ اىتمامنا في ىذا المبحث حوؿ وؿمف الفصؿ األ خامسبشكؿ عاـ في المبحث ال

حمبلت التسويؽ االجتماعي باعتبارىا كما أسمفنا الناطؽ الرسمي باسـ برامج التسويؽ االجتماعي واألداة 
اد تثبيتيا لدى أفراد الجميور المستيدؼ مف أجؿ معالجة بعض القضايا الميمة لتوصيؿ األفكار والمعارؼ المر 

الميمة داخؿ المجتمع. أي أننا سوؼ نركز عمى مراحؿ إعداد حمبلت التسويؽ االجتماعي بشيء مف التفصيؿ 
 مف خبلؿ ىذا المبحث ويمكف توضي  ذلؾ مف خبلؿ المطالب التالية:

 تحميؿ الموقؼ وتحديد المشكمة؛ 
 اؼ الحممة؛تحديد أىد 
 وضع وتصميـ اإلستراتيجية االتصالية لمحممة؛ 
 .جدولة، تنفيذ وتقييـ الحممة 
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 المطمب األكؿ: تحميؿ المكقؼ كتحديد المشكمة

تعتبر ىذه الخطوة مف الخطوات الميمة، ونجاح الحممة أو فشميا يعتمد بالدرجة األولى عمييا، كما أنيا 
طوات اإلجرائية المعتمدة لمحممة، حيث يتطمب التخطيط الجيد توفر قدرا كبيرا تعتبر المبنة األساسية لبقية الخ

مف المعمومات حوؿ موضوع الحممة، لذلؾ يبدأ تحديد المشكمة بجمع المعمومات عف الوضع المحيط بالمشكمة 
اعي فحمبلت التسويؽ االجتم مف أجؿ توفير قاعدة البيانات الضرورية لتخطيط حممة التسويؽ االجتماعي.

تكوف في الغالب موجية إلى الجميور العريض عمى اختبلؼ خصائصو ومعتقداتو، ومف ثـ فإف معرفة ىذه 
الخصائص سواء الديمغرافية، أو المتغيرات االجتماعية، والسموكية لما ليا مف دالالت عمى االستجابة وعمى 

الحممة، لذلؾ يتـ جمع المعمومات مف أسموب اإلدراؾ وتفسير الرسائؿ، يعتبر الداعـ األوؿ في تحقيؽ أىداؼ 
مصادر مختمفة، وقد يتطمب األمر في بعض األحياف إجراء الدراسات والبحوث لمتعرؼ عمى الواقع ومتغيراتو 
وتاريخو والعوامؿ المؤثرة فيو، أي أف المعمومات المؤسسة عمى البحث العممي حوؿ المشكمة أو الموقؼ تمثؿ 

ما يجعؿ القائـ باالتصاؿ أو مخطط الحممة عمى دراية ومعرفة جيدتيف أولى خطوات معالجة المشكمة، م
بالمشكمة والجميور، ومف ثـ فإنو يستطيع بناء خطط الحممة بما تتناسب مع المواقؼ واألحداث التي مف أجميا 

  قامت الحممة.

د المشكمة لذلؾ فإف اليدؼ مف خطوة البحث وجمع المعمومات أو كما تسمى أيضا بتحميؿ الموقؼ وتحدي
ىو التعرؼ عمى المشكبلت التي يجب عمى إدارة الحممة أف تعمؿ عمى حميا أو تعديميا، ومف ثـ يتوجب عمى 
مخططي الحممة كذلؾ أف يكونوا أكثر وعيا وتفيما لمسياسات واالستراتيجيات الخاصة بالخطط المتعمقة بكؿ 

الباحثوف والمتخصصوف أف عدـ مراعاة الواقع مكوف مف مكونات المزيج التسويقي، حيث وفي ىذا الصدد يؤكد 
ودراستو دراسة تفصيمية مستفيضة وتحميؿ الموقؼ يؤدي إلى إضعاؼ رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي ومف 

انطبلقا مما سبؽ فإف القائـ والمسؤوؿ عف تخطيط وتصميـ حمبلت ثـ الفشؿ في تحقيؽ أىداؼ الحممة. 
رؼ عمى الموقؼ السائد لمشكمة أو ظاىرة ما تحتاج لمدراسة والتعريؼ، التسويؽ االجتماعي يحتاج إلى التع

وتعتبر خطوة تحديد ىذه المشكمة أولى خطوات التخطيط ألىميتيا في تحديد موضوع وىدؼ الحممة، وىناؾ 
 ثبلث مراحؿ تتبع عادة عند تحديد المشكمة كما يمي: 

 الفرع األكؿ: جمع البيانات كالمعمكمات كالحقائؽ

التخطيط الجيد توفر قدر كبير مف البيانات والمعمومات عف موضوع الحممة، لذلؾ فإف أىمية  يتطمب
المعمومات تنبع مف كونيا تمثؿ الشرياف الحيوي لمقائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ  إكسابو 

وث والدراسات لمتعرؼ عمى جممة مف البيانات والحقائؽ التي تنير لو الطريؽ، وقد يتطمب األمر إلى إجراء البح
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الواقع ومتغيراتو والعوامؿ المؤثرة فيو، لذلؾ فإف المعمومات والحقائؽ المستندة عمى البحوث والدراسات العممية 
 ىي نقطة البدء الصحي  لمتخطيط الجيد لحمبلت التسويؽ االجتماعي.

وتحميؿ الموقؼ بدقة وعناية، قد وكما يؤكد الباحثوف عمى أف عدـ مراعاة الواقع ودراستو دراسة مستفيضة 
يؤدي إلى إضعاؼ رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي ومف ثـ الفشؿ في تحقيؽ أىداؼ الحممة، لذلؾ وجب 
التعامؿ مع الواقع بدقة ودراستو دراسة متأنية. أي أف التخطيط العممي لحمبلت التسويؽ االجتماعي الذي يبدأ 

الذي تبنى عميو كافة الجيود ليذه الحمبلت حوؿ الجميور  بالبحث وجمع المعمومات ىو حجر األساس
وخصائصو وواقعو ومدى تعرضو لحمبلت التسويؽ االجتماعي السابقة، ومعرفة منظومة القيـ السائدة في 
المجتمع ككؿ ولمجميور المستيدؼ عمى وجو الخصوص، مع األخذ بعيف االعتبار أف ىذه الخطوة ال تنتيي 

تحصيؿ المعمومات، بؿ يجب أف تكوف عممية متواصمة تبدأ قبؿ بداية الحممة وقد تتداخؿ بمجرد جمع البيانات و 
 .1مع كؿ مرحمة مف مراحميا وتستمر حتى نيايتيا

 الفرع الثاني: دراسة المشكمة كتحديد تفاصيميا

ير وتتـ ىذه الخطوة مف خبلؿ تحميؿ مجمؿ المشكبلت المتعمقة بالظاىرة المزمع دراستيا، وتحميؿ وتفس
مكانية وضع األولويات لحميا وكذلؾ  البيانات واألرقاـ المتعمقة بيا، مما يسيؿ عممية تحديد خصائصيا وا 
الحموؿ المقترحة حوؿ سبؿ معالجتيا في ضوء اإلمكانيات المتاحة، وعادة فإف المشكمة أو الظواىر التي 

ثر عمى تقدـ ونمو المجتمع، كما أنيا تتناوليا حمبلت التسويؽ االجتماعي تتعمؽ بالمظاىر السمبية التي تؤ 
وبعد تحديد المشكمة تحتاج إلى المزيد مف الجيود في تحديد أبعادىا وطرائؽ معالجتيا مثؿ انتشار المخدرات. 

يبدأ العمؿ عمى تحديد جممة مف التفاصيؿ المختمفة ذات العبلقة الترابطية بجذور المشكمة  كما تحديدا جيدا 
 يمي:  

 باب ىذه المشكمة ومف الذي يتأثر بيا في المجتمع؟؛ما ىي أس أكال:

 ما ىي البدائؿ المختمفة لحؿ ىذه المشكمة ، وما ىو أفضؿ بديؿ؟؛ ثانيا:

 ما ىي الفائدة التي ستعود عمى الفرد والمجتمع إذا تـ حؿ المشكمة؟؛ ثالثا:

 ما ىي العقبات القانونية واالجتماعية لحؿ ىذه المشكمة؟. رابعا:

                                                           
1
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(، أحد الخبراء األمريكييف في مجاؿ تخطيط George Hammondلسياؽ يؤكد جورج ىاموند)وفي ىذا ا
حمبلت التسويؽ االجتماعي والعبلقات العامة، أف التخطيط الجيد لمحمبلت يتطمب معرفة المشكمة معرفة جيدة 

 وذلؾ مف خبلؿ اإلحاطة بيا مف كؿ الجوانب ويتـ ذلؾ مف خبلؿ:

ى الخمؼ في صميـ المشكمة وجذورىا األولى والعوامؿ المساىمة في تفاقميا، دراسة الماضي أو النظر إل (1
 باإلضافة إلى دراسة الموقؼ الحالي والعوامؿ المؤثرة فيو؛

 دراسة الحاضر والواقع كما ىو، لمتعرؼ عمى الحقائؽ واآلراء التي تشكؿ اإلطار العاـ لممشكمة؛ (2
 دراسة الظروؼ المحيطة بالمشكمة نظرة متسعة؛  (3
راسة المستقبؿ أو النظر إلى األماـ حتى يمكف تحديد األىداؼ والمقاصد الخاصة بحمبلت التسويؽ د (4

االجتماعي والمقاصد الخاصة بالمنظمة أو الجية القائمة عمى ىذه الحمبلت، مع وضع إستراتيجية طويمة 
 .1المدى لبرنامج الحممة وتحديد الرسائؿ والوسائؿ المستخدمة في كؿ مرحمة

 الثالث: تحديد كتحميؿ الجميكر المستيدؼالفرع 

لما كاف الجميور ىو محور حمبلت التسويؽ االجتماعي فإنو يتعيف لزاما عمى القائـ عمى ىذه الحمبلت 
أف يتعرؼ عمى الجميور المستيدؼ وخصائصو النفسية واالجتماعية والديموغرافية وكذلؾ السموكيات 

ممة مف حمبلت التسويؽ االجتماعي يرتبط أساسا بمدى معرفة نوعية واالتجاىات السائدة لديو، ألف نجاح أي ح
الجميور المستيدؼ وخصائصو المختمفة. كما أف ميمة دراسة الجميور وتحميؿ خصائصو تعتبر أحد العناصر 
اليامة عند تخطيط حمبلت التسويؽ االجتماعي، لذلؾ يتوجب معرفة ىذا الجميور وتحديده تحديدا دقيقا، ألف 

 وفر الجيد والماؿ كما يساعد عمى اختيار الوسيمة المناسبة والصياغة المبلئمة لمرسالة.ذلؾ سي

بعد التعرؼ عمى المشكمة وتحديد خصائصيا والعوامؿ المؤثرة فييا  أكال/ كصؼ السمككيات كاالتجاىات السائدة:
لى تحديد الجميور ودراستيا دراسة مستفيضة، ينتقؿ بعدىا القائموف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي إ

المستيدؼ األولي والثانوي وكذلؾ القياـ بالدراسة الوصفية التحميمية لسموكيات ومواقؼ الجميور المستيدؼ 
حصائيات البحوث والدراسات المتعمقة بالجميور مف حيث  الحالية نحو المشكمة، وذلؾ بناءا عمى معطيات وا 

في تحديد ووضع األىداؼ المراد الوصوؿ إلييا مف خبلؿ  السمات االجتماعية والفردية بغية االستفادة منيا
ربطيا مع السموكيات المزمع تعديميا، وكذلؾ مف أجؿ وضع الرسائؿ االتصالية لحمبلت التسويؽ االجتماعي 

 التي تتوافؽ مع االتجاىات السائدة لدى أفراد الجميور المستيدؼ.
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الرسائؿ االتصالية لحمبلت التسويؽ االجتماعي، ومف المعروؼ أف تحديد الجميور بدقة يزيد مف فاعمية 
وىو كذلؾ مف األسس الرئيسية عند تخطيط وتصميـ حمبلت التسويؽ االجتماعي حتى تصؿ إلى أكبر عدد 
ممكف مف أفراد الجميور المستيدؼ، وحتى ال يشكؿ أفراد ىذا الجميور أي مقاومة أو عداء ألىداؼ الحممة 

المعايير والثقافات المحمية التي يمثميا اإلجماع في المجتمع، لذلؾ فالتعرؼ  وأفكارىا بما يفرض توافقيا مع
الدقيؽ لخصائص الجميور مف شأنو أف يمكف القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي مف إعداد الرسائؿ 

مات . ويمكننا إيجاز أىـ المعمو 1االتصالية ذات المضموف الجيد المؤثر والتي تتناسب مع خصائص الجميور
 األساسية التي يجب الحصوؿ عمييا حوؿ الجميور المستيدؼ خبلؿ ىذه المرحمة في النقاط التالية:

الخصائص السوسيوديمغراقية: أي الخصائص الخارجية لمجميور المستيدؼ مثؿ الدخؿ، المستوى  (1
 التعميمي، السف، النوع، مكاف اإلقامة، الطبقة االجتماعية، وعيرىا.

ي الخصائص الداخمية ألفراد الجميور المستيدؼ مثؿ الدوافع واإلدراؾ، واالتجاىات، الخصائص النفسية: أ (2
والسمات الشخصية ألفراد الجميور المستيدؼ والتي ليا عبلقة مباشرة مع كؿ متغيرات حمبلت التسويؽ 

 االجتماعي مف حيث التعرض واالنتباه، واالىتماـ، والفيـ والتذكر وغيرىا.
ي أنماط السموؾ الحالية ألفراد الجميور المستيدؼ تجاه المشكمة أو القضية الخصائص السموكية: أ (3

االجتماعية المراد معالجتيا مف طرؼ حمبلت التسويؽ االجتماعي، باإلضافة إلى أنماط وعادات أفراد 
 الجميور المستيدؼ حوؿ استعماؿ وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ. 

ى القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي تحديد باإلضافة إلى ذلؾ وفي نفس السياؽ، يتعيف عم
جماعات التأثير والتعرؼ عمى خصائصيـ وسموكياتيـ واتجاىاتيـ، وىذا باعتبارىـ كقادة لمرأي أو كقدوة لمنماذج 
السموكية الصحيحة مف أجؿ االستعانة بيـ كمصادر أساسية لمرسائؿ لمتأثير عمى الجميور المستيدؼ بشكؿ 

. وكذلؾ دراسة أىـ العوامؿ الخارجية األخرى أو كما تسمى 2قديـ النصائ  والتعميماتمباشر عف طريؽ ت
بالتفصيؿ انطبلقا بالعوامؿ البيئية المؤثرة في معارؼ واتجاىات أفراد الجميور المستيدؼ، والتي سوؼ نذكرىا 

 الخاص بالجميور. ثالثمف الفصؿ ال

فية والتحميمية لخصائص الجميور المستيدؼ وسموكياتو، يقـو انطبلقا مف الدراسة الوص ثانيا/ تجزئة الجميكر:
القائموف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي بتجزئة ىذا الجميور إلى مجاميع متجانسة نسبيا مف خبلؿ االعتماد 
عمى معايير محددة لمتجزئة، كأف تكوف معايير ديموغرافية أو سيكوغرافية أو غيرىا مف المعايير األخرى التي 

اشى مع طبيعة الجميور المستيدؼ مف جية، ونوع القضية أو المشكمة المراد معالجتيا وطبيعة األىداؼ تتم
                                                           

1
 .87ادلرجع نفسو، ص.

2
Denis Lindon: Op-Cit, P.60. 
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المراد الوصوؿ إلييا مف جية أخرى. وتبرز أىمية توصيؼ وتجزئة الجميور المستيدؼ إلى مجاميع متماثمة 
لمستيدؼ تختمؼ داخؿ نسبيا إلى كوف أف السمات االجتماعية والخصائص السوسيوديمغرافية لمجميور ا

الجميور المستيدؼ الواحد، فحممة التسويؽ االجتماعي الموجية لسكاف المدف تختمؼ في صياغتيا لمحجج 
والستخداميا لوسائؿ االتصاؿ عف الحممة الموجية لسكاف الريؼ، ذلؾ أف طبيعة العادات االجتماعية وتقاليد 

مى ىذا األساس فإف تجزئة الجميور المستيدؼ مف المنطقة تؤثر في عممية التعرض لمضموف الرسالة. وع
شأنو أف يوفر لمقائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي القدرة عمى الوصوؿ إلى عدد أكبر مف أفراد الجميور 

 المستيدؼ مف خبلؿ تنويع اإلستراتيجيات التسويقية االجتماعية التي تبلئـ كؿ مجموعة عمى حدى.

( عمى أف اعتماد القائميف عمى حمبلت التسويؽ Denis Lindonْنُدف)وفي ىذا الصدد يؤكد دنيس لِ 
االجتماعي عمى إستراتيجية تأثير واحدة مع مجمؿ الجميور المستيدؼ يعتبر في حد ذاتو مخاطرة كبيرة يمكف 
أف ينجـ عنيا عدـ فاعمية حمبلت التسويؽ االجتماعي في تحقيؽ األثر المطموب، كذلؾ ونتيجة لعدة أسباب 

وعية فإنو مف غير المعقوؿ أف يقـو القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي بإعداد حممة لكؿ فرد مف موض
أفراد الجميور المستيدؼ بغية التأثير فيو، لذلؾ فإف الحؿ الوسط لكؿ ىذا يكمف في تفكيؾ الجميور المستيدؼ 

عف طريؽ إستراتيجية تسويقية متميزة،  إلى أجزاء أو مجاميع متجانسة نسبيا يمكف الوصوؿ إلى كؿ واحدة منيا
فكؿ مجموعة مف المجاميع المختمفة لمجميور المستيدؼ ليا ما يخصيا مف قيـ واعتقادات واتجاىات 

 .1سموكيات، لذلؾ يجب أف تتناسب برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي وتمبي حاجات ورغبات كؿ مجموعة

بعد الدراسة الوصفية لمسموكيات ولبلتجاىات السائدة لدى أفراد  ستيدؼ:ثالثا/ بناء نمكذج تفسيرم لسمكؾ الجميكر الم
الجميور المستيدؼ، وبعد القياـ بتجزئة ىذا الجميور إلى مجموعات متجانسة مف حيث السموكيات 
واالتجاىات، وبغية التأثير في اتجاىات وسموكيات الجميور المستيدؼ تجاه القضية المعالجة، يتعيف كذلؾ 

ئميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي القياـ ببناء نموذج توضيحي أو تفسيري يبرز نمط العبلقة عمى القا
التصورية أو الرياضية التي تحكـ تصرؼ أو سموؾ أفراد الجميور المستيدؼ مف خبلؿ تعييف أىـ المتغيرات 

ؤثرة في سموكيات أفراد الجميور التفسيرية؛ أي بغية التعرؼ عمى أىـ العوامؿ النفسية واالجتماعية والموقفية الم
المستيدؼ، ومف أجؿ الوصوؿ إلى الفاعمية في معالجة المشكمة أو القضية االجتماعية فإف عممية بناء 
النموذج التفسيري تكوف لكؿ مجموعة مف المجاميع المؤلفة لمجميور المستيدؼ. كما تجدر اإلشارة أنو ومف 

لتي تحكـ سموكيات األفراد ويوض  العبلقات المتداخمة بيف ىذه أجؿ بناء نموذج تفسيري يحدد المتغيرات ا
المتغيرات، قد يمجأ القائموف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي إلى االستعانة ببعض العمـو أو المجاالت 
المعرفية األخرى التي حاولت تفسير السموؾ اإلنساني، ومف ثـ القياـ بعممية اقتباس لتمؾ المفاىيـ أو النماذج 

                                                           
1
Ibid. P.61. 
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تحويرىا بالشكؿ المطموب مف أجؿ استعماليا في حمبلت التسويؽ االجتماعي، ويتـ كؿ ذلؾ انطبلقا مف و 
الخاص بالتأصيؿ النظري  وؿوىذا ما أوضحناه في الفصؿ األ طبيعة المشكمة أو القضية المراد معالجتيا،

 لمتسويؽ االجتماعي لما تطرقنا إلى نماذج التسويؽ االجتماعي. 

ا تمت معالجتو في ىذا المطمب والمتعمؽ بتحميؿ الموقؼ وتحديد المشكمة، ىو ما قامت بو وكمثاؿ عمى م
المنظمة العمومية لموقاية واألمف عبر الطرؽ بفرنسا في سبعينيات القرف الماضي بدراسة جميور السائقيف وذلؾ 

األمف أثناء قيادة المركبة، في إطار حممة تسويقية اجتماعية موجية باألساس إلى ترقية وتعزيز استعماؿ حزاـ 
 :1وقد توصمت الدراسة إلى نتائج أىميا

%( فقط مف السائقيف الذيف لدييـ عادة استعماؿ حزاـ األمف بانتظاـ أثناء قيادة 10أشارت الدراسة إلى أف) (1
 المركبة؛

 كانت اتجاىات السائقيف نحو استعماؿ حزاـ األمف كما يمي: (2
الي ثمثي أفراد الجميور المستيدؼ أكدوا عمى فاعمية حزاـ األمف أثناء أغمبية السائقيف المستجوبيف أي حو  .أ 

 وقوع الحوادث؛
في حيف أف الثمث المتبقي مف أفراد الجميور المستيدؼ كانت لدييـ اتجاىات سمبية تجاه فاعمية حزاـ  .ب 

حوادث األمف أثناء وقوع الحوادث؛ حيث كانوا يعتقدوف عمى أف لحزاـ األمف عواقب سمبية في بعض ال
 الخطيرة مف خبلؿ منع السائؽ أو الركاب مف الخروج مف السيارة أو المركبة أثناء االحتراؽ.

وبعد الدراسة الوصفية والتحميمية المستفيضة حوؿ قضية استعماؿ حزاـ األمف مف قبؿ السائقيف، وبعد 
بر الطرؽ بتجزئة أفراد الجميور التعرؼ عمى أراء واتجاىات السائقيف، قامت المنظمة العمومية لموقاية واألمف ع

المستيدؼ إلى مجموعتيف رئيسيتيف باالعتماد عمى سموكياتيـ الفعمية حوؿ استعماؿ حزاـ األمف، وكذلؾ مف 
 خبلؿ اتجاىاتيـ نحو ىذا االستعماؿ كما يمي:

  السائقوف الذيف ال يضعوف حزاـ األمف ولكف لدييـ اتجاه مؤيد لوضع حزاـ األمف؛ 
 ف ال يضعوف حزاـ األمف وفي نفس الوقت لدييـ اتجاه سمبي ومعارض نحو استعماؿ حزاـ السائقوف الذي

 األمف.

انطبلقا مف الدراسة الوصفية التحميمية لموضوع عدـ استعماؿ حزاـ األمف وبعد تجزئة أفراد الجميور 
العمومية لموقاية المستيدؼ إلى مجموعتيف باالعتماد عمى المعيار السموكي والنفسي، قامت بعدىا المنظمة 

واألمف عبر الطرؽ في فرنسا بصياغة نموذج تفسيري ذو طبيعة نفسية محضة، وكما ىو موض  في الشكؿ 
                                                           

1
Denis Lindon; Op-Cit, P.62, 63. 
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( حيث يبيف ىذا النموذج عمى أف سموؾ أي سائؽ تجاه حزاـ األمف يكوف ناجما عف ثبلث مف 23رقـ)
 المتغيرات التفسيرية كما يمي:

 لسائؽ نحو حزاـ األمف؛المكوف المعرفي )اإلدراكي( التجاه ا 
 المكوف الوجداني )العاطفي( التجاه السائؽ نحو حزاـ األمف؛ 
 .عادات وردود أفعاؿ السائؽ 

 (: النمكذج التفسيرم لسمكؾ السائقيف تجاه حزاـ األمف17الشكؿ رقـ )

 

 

)االتجاىات اإلدراكية( ىو عبارة تجاه السائؽانطبلقا مف الشكؿ السابؽ يمكننا القوؿ بأف المكوف المعرفي ال
عف معتقدات وأراء السائؽ حوؿ ضرورة استعماؿ حزاـ األمف في حالة ما تعرض أو كاف ىناؾ حادث، حيث 
تتشكؿ االتجاىات اإلدراكية لدى السائؽ نتيجة لممعمومات التي يتمقاىا سواء عف طريؽ اتصاالتو الشخصية أو 

ة التي يتمقاىا بواسطة وسائؿ اإلعبلـ المؤيدة لحزاـ األمف مف حيث فاعميتو في عف طريؽ الرسائؿ االتصالي
حالة حوادث المرور وىذا ما يفسر اعتراؼ معظـ أفراد الجميور المستيدؼ)ثمثي السائقيف( بجدوى حزاـ األمف، 

مف أفراد  غير أنو وألسباب عاطفية حالت دوف وضع أفراد الجميور المستيدؼ لحزاـ األمف. بينما البعض
الجميور المستيدؼ ال يروف أية جدوى مف استعماؿ حزاـ األمف وفي نفس الوقت لدييـ اتجاىات سمبية، بؿ 
ولدييـ مقاومة أو ممانعة تجاه إدراؾ أو تصديؽ الرسائؿ االتصالية التي تؤكد عمى فعالية حزاـ األمف وىذا ما 

Source : Denis Lindon ; Le marketing Politique et Social, édition Dollaz, paris, France, 1976, 

P.63. 

 

 كقاية أك تشكيو لممعمكمات المؤيدة الستعماؿ حزاـ األمف   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بطاؿ العناصر العاطفية غير المؤيدة الستعماؿ حزاـ األمف اكتساب عادة كا   

 

 

 الرسائؿ اإلعالمية المؤيدة الستعماؿ حزاـ األمف

آلراء حكؿ االتجاىات اإلدراكية: المعتقدات كا
 ضركرة استعماؿ حزاـ األمف

الستعماؿ حزاـ  االتجاىات العاطفية غير المؤيدة
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 عدـ استعماؿ حزاـ األمف

 بداية استعماؿ حزاـ األمف
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مف لمسائؽ بالخروج مف السيارة في حالة نشوب أي تجمى في تبريراتيـ لسموكيـ السمبي كعدـ سماح حزاـ األ
 حريؽ.

انطبلقا مف كؿ ما سبؽ يمكننا القوؿ أف مرحمة أو خطوة البحث وجمع البيانات تمثؿ النقطة األساسية 
الميمة لعبلج القضية أو المشكمة المراد مخاطبة الجميور حوليا، كما أف ىذه المرحمة تمثؿ ما يسمى بالرؤية 

( التي تحدثنا عنيا في مثمث الجميور، وعميو فإف حسف تعامؿ القائـ عمى حمبلت Insight)أو االستبصار
التسويؽ االجتماعي في ىذه المرحمة سوؼ يؤثر بشكؿ كبير في نجاح الحممة، ويمكننا تمخيص أىـ النقاط 

 لموصوؿ إلى ذلؾ فيما يمي:

المبدأ األساسي في الحممة ىو معرفة معرفة الجميور مف أجؿ وضع الرسائؿ التي تتناسب معو، حيث أف  (1
الجميور وتقسيمو قصد الوصوؿ إليو مف حيث توزيعو الجغرافي، والديمغرافي ومعرفة االعتقادات 

 والسموكيات السائدة المراد تغييرىا، إذ مف الخطأ الوصوؿ إلى كؿ الجميور بنفس الرسالة؛
والثقافية، ودراستيا دراسة عممية مستفيضة لمعرفة  معرفة الظروؼ والعوامؿ البيئية واالقتصادية واالجتماعية (2

مدى تأثيرىا عمى الجميور، وعمى خطط المنظمة االجتماعية القائمة عمى الحممة وذلؾ حتى يأتي التخطيط 
 متماشيا مع الواقع المتغير مف حيث العوامؿ االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتكنولوجية؛

الخمؼ لجذور المشكمة واتجاىاتيا لمعرفة العوامؿ المؤدية إلى تكويف الموقؼ دراسة الماضي أو النظر إلى  (3
 الحالي والعوامؿ التي أنتجتيا؛

دراسة الحاضر والواقع لمتعرؼ عمى الحقائؽ واآلراء التي تشكؿ اإلطار العاـ لمخطة في ضوء األىداؼ  (4
 رىا المختمفة؛والسياسات العامة لممنظمة القائمة بعممية االتصاؿ بمكوناتيا وعناص

دراسة المستقبؿ أي النظر إلى األماـ، حتى يمكف تحديد األىداؼ والمقاصد المستقبمية والتي تصم  لتقديميا  (5
إلى الجميور في السنوات القادمة مع وضع إستراتيجية طويمة المدى لبرنامج الحممة وتحديد الرسائؿ و 

 .1الوسائؿ المستخدمة في كؿ مرحمة

 يد أىداؼ الحممة المطمب الثاني: تحد

يمثؿ تحديد األىداؼ المدخؿ األساسي في تخطيط حمبلت التسويؽ االجتماعي ونجاحيا، وذلؾ بعد 
خطوة تحميؿ الموقؼ التسويقي وجمع البيانات والمعمومات، لذلؾ فإف تحديد األىداؼ لمحممة يعتمد بالدرجة 

يكوف اليدؼ تغييرا تاما في السموؾ، أو تنمية األولى عمى المعمومات السابقة التي تـ جمعيا وتحميميا، فقد 
سموكيات مرغوبة، أو تعديؿ سموكيات سمبية، لذلؾ يتوجب عمى القائميف بالحممة وضع أىداؼ واضحة وواقعية 

                                                           
1
.77-75، ص.، مرجع سبق ذكرهدلنعم البكرم:التسويق االجتماعيفؤادة عبد ا 
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وقابمة لمتحقيؽ ومناسبة لمفترة الزمنية المحددة لحممة التسويؽ االجتماعي. لذلؾ فإف فاعمية حمبلت التسويؽ 
شكؿ كبير مف خبلؿ وصوؿ ىذه الحمبلت إلى تحقيؽ أىدافيا بشكؿ كمي أو بدرجات عالية االجتماعي تبرز ب

تقترب مف الكمية لجممة األىداؼ الموضوعة ليا، وتتجسد ىذه األىداؼ فعميا عف طريؽ قياـ أفراد الجميور 
المجسدة ألىدافيا المستيدؼ بخطوة االستجابة لمرسائؿ االتصالية الحاممة ألفكار حمبلت التسويؽ االجتماعي و 

المعرفية أو الوجدانية أو السموكية أو الثبلثة معا، وذلؾ عبر مسارات متعددة ومتدرجة تأتي كمحصمة لعممية 
طويمة مكونة مف عدد مف المراحؿ لعممية استعداد أفراد الجميور المستيدؼ بدءا مف اإلدراؾ وصوال إلى الفعؿ 

التي سوؼ نشير إلييا بشكؿ مف التفصيؿ في كؿ مف الفرع الرابع أو السموؾ المطموب مف وراء ىذه الحمبلت و 
مف المطمب األوؿ لممبحث الثالث مف ىذا الفصؿ لما نتحدث عف العممية اإلقناعية لحمبلت التسويؽ 

 االجتماعي، كما سنشير إلييا كذلؾ في المبحث الخامس مف ىذا الفصؿ والمتعمؽ بالفاعمية.

 الفرع األكؿ: تعريؼ اليدؼ

كننا تعريؼ اليدؼ بشكؿ عاـ عمى أنو ىو ذلؾ الشيء أو األمر الذي ترغب المنظمة إلى تحقيقو، وىو يم
إما أف يكوف عاما أو خاصا، كبيرا أو صغيرا، فطبيعة اليدؼ تتوقؼ عمى وضع المنظمة وقدراتيا واىتماماتيا. 

ف تعريفو عمى أنو: كؿ ما ىو أما اليدؼ بالنسبة لممنظمات القائمة عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي فيمك
متوقع انجازه مف وراء تصميـ حمبلت التسويؽ االجتماعي، بمعنى االستجابة النيائية ألفراد الجميور 
المستيدؼ نتيجة تعرضيـ لرسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي، فقد تكوف االستجابة األخيرة إما عبارة عف 

تغيير في كمييما، أو ربما عبارة عف تعديؿ في معارؼ  تغيير في االتجاىات أو تغيير في السموكيات أو
 ومدركات أفراد الجميور المستيدؼ أو تعزيزا التجاىاتيـ وسموكياتيـ الصحيحة الحالية.

 الفرع الثاني: أىمية تحديد األىداؼ

إف تحديد األىداؼ يعتبر خطوة أساسية في تخطيط الحمبلت الفعالة، ويؤدي تحديد ىذه األىداؼ بدقة 
ى إمكانية قياس أثر ىذه الحمبلت وتقويـ فاعميتيا، أما غيابيا أو ضعفيا فمف شأنو أف يفقد ىذه الحمبلت إل

% مف  99أثرىا وقوتيا، فقد أكدت العديد مف الدراسات أف السبب الرئيسي في فشؿ الحمبلت يرجع إلى أف 
 .1ةالحاالت إلى عدـ وضع أىداؼ الحمبلت في شكؿ كمي قابؿ لمقياس والمتابع

                                                           
1
.500، ص 2004، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، 21طلعت أسعد عبد احلميد: التسويق الفعاؿ؛ كيف تواجو حتديات القرف   
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لذلؾ يساعد التحديد الدقيؽ لؤلىداؼ في تحديد ميمة حممة التسويؽ االجتماعي وكذلؾ الجيود البلزمة 
لتحقيؽ ىذه األىداؼ، كما أف ىذه األىداؼ يمكف أف تستخدـ كمقياس لمرقابة والتقييـ أثناء تنفيذ الحممة 

 يؽ االجتماعي في النقاط التالية:وبعدىا. ويمكننا توضي  أىمية  تحديد األىداؼ بالنسبة لحمبلت التسو 

تعتبر عممية تحديد األىداؼ الخطوة األساسية لمتخطيط ألنيا تساعد عمى حصر الموارد المتوفرة لتحقيؽ  أكال:
 تمؾ األىداؼ؛

تحديد األىداؼ لمحممة يساعد بشكؿ كبير عمى تحديد أفراد الجميور المستيدؼ، كما يساعد كذلؾ في  ثانيا:
 ومات والميارات التي يمكف تزويدىـ بيا؛تحديد نوع المعم

تحديد األىداؼ يساعد في عممية تقييـ حممة التسويؽ االجتماعي، إذ إف عممية التقييـ ىي عممية مقارنة  ثالثا:
 بيف األىداؼ الموضوعة واألىداؼ الفعمية التي تـ تحقيقيا، وفي غياب ىذه األىداؼ تصعب عممية التقييـ؛

 ألىداؼ عمى تحديد واختيار الرسالة والوسيمة المناسبة لتحقيؽ ىذه األىداؼ؛يساعد تحديد ا رابعا:

 يساعد تحديد األىداؼ عمى تحديد المدة الزمنية إلنجاز الحممة ومف ثـ تحقيؽ ىذه األىداؼ. خامسا:

 الفرع الثالث: مستكيات األىداؼ

ؽ ىدؼ عاـ وىو التأثير في حمبلت التسويؽ االجتماعي باعتبارىا عممية اتصالية فإنيا تسعى لتحقي
الجميور المستيدؼ، وقد ينصب ىذا التأثير في أفكاره لتعديميا وتغييرىا أو عمى اتجاىاتو أو عمى مياراتو، 

 لذلؾ يمكف تصنيؼ أىداؼ حمبلت التسويؽ االجتماعي إلى ما يمي:

ؿ والتي تسعى إلى بناء أو وضع األىداؼ اإلستراتيجية ىي تمؾ األىداؼ طويمة األج أكال/ األىداؼ اإلستراتيجية:
تصور معيف تسعى إدارة الحممة إلى تحقيقو والمحافظة عميو أو تعمؿ عمى تغيير أو تعديؿ سموؾ معيف، أو 

 .1توصيؿ أفكار محددة أو جذب اىتماـ الجميور المستيدؼ لمخدمات التي تقدميا المنظمات االجتماعية

ات والقرارات المحددة التي تسعى حممة التسويؽ االجتماعي أي أف األىداؼ اإلستراتيجية ىي تمؾ اإلجراء
إلى تحقيقيا عمى المدى الطويؿ، والتي تخاطب األسباب الرئيسية لممشكمة أو الظاىرة االجتماعية، وىو ما 

 يسعى القائـ عمى ىذه الحممة أو إدارة الحممة عمى تحقيقو في فترة زمنية طويمة نسبيا.

األىداؼ التكتيكية أو كما تسمى في بعض األحياف باألىداؼ المرحمية فيي تمؾ  :ثانيا/ األىداؼ التكتيكية
أي أف  .1األىداؼ التفصيمية قصيرة األجؿ والتي تقود إلى تحقيؽ أىداؼ الحممة االجتماعية طويمة األجؿ

                                                           
1
.79د ادلنعم البكرم: مرجع سبق ذكره، ص فؤاده عب 



 

137 
 

 الفصل الثاني:................................................اإلطار المتكامل لحمالت التسويق االجتماعي  

يذ خبلؿ فترة األىداؼ التكتيكية ىي إعادة بمورة ألىداؼ مشتقة مف األىداؼ اإلستراتيجية ولكنيا قابمة لمتنف
 زمنية قصيرة نسبيا، أي أنيا أىداؼ اتصالية تسويقية تيدؼ إلى إقناع الجميور المستيدؼ بمضموف الحممة.
لذلؾ فإف األىداؼ المرحمية أو التكتيكية ىي األساس في عممية التسويؽ االجتماعي فنجاح ىذه األىداؼ 

ثـ نجاح حممة التسويؽ االجتماعي، وعمى ىذا  سيؤدي بطبيعة الحاؿ إلى إنجاح األىداؼ اإلستراتيجية ومف
األساس يتطمب األمر عند وضع األىداؼ اإلجابة عف التأثيرات المطموب إحداثيا مف حممة التسويؽ 

 االجتماعي إلى جانب اإلجابة عف التساؤالت التالية:

 ىؿ تعبر األىداؼ الموضوعة بوضوح عف النتائج المتوقعة؟؛ (1
 قبؿ كؿ فرد مف أفراد الجية المسؤولة عف ىذه الحممة؟؛ ىؿ تعد األىداؼ مفيومة مف (2
 ىؿ تتسـ األىداؼ بالواقعية؟ (3

إف اإلجابة عف ىذه التساؤالت مف شأنو أف يحدد أىداؼ الحممة تحديدا دقيقا كما يساعد القائـ عمى 
ا كمو معناه حمبلت التسويؽ االجتماعي أف يعرؼ ماذا يريد؟ وما ىي الغاية المقصودة مف وراء الحممة؟. وىذ

أف األىداؼ الجيدة ليا سمات معينة وجب أخذىا بعيف االعتبار، وىذا ما سوؼ نبحث فيو مف خبلؿ الفرع 
 الرابع.

 الفرع الرابع: سمات األىداؼ الجيدة

عند وضع األىداؼ فإنو ال يوجد مانع لمقائـ عمى حممة التسويؽ االجتماعي أف يبدأ بوضع األىداؼ ذات 
 أنو مف الضروري بعد ذلؾ أف ينطمؽ في تحديد السموكيات واألعماؿ التي يجب أف يقـو بيا المعنى الواسع إال

أفراد الجميور المستيدؼ كمظاىر ليذا اليدؼ ذو المعنى الواسع، أي أنو يتعيف عمى المسوؽ االجتماعي 
. والجدوؿ ترجمة اليدؼ العاـ لمحممة في صيغ عممية تتضمف الجميور المستيدؼ والسموكيات المرغوبة

 الموالي يوض  بعض األمثمة لذلؾ:
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 (: تصميـ أىداؼ محددة يمكف قياسيا مف أىداؼ كاسعة المعنى05الجدكؿ رقـ )
 السمككيات ك األفعاؿ لمجميكر المستيدؼ اتجاه اليدؼ األىداؼ العريضة

منع حوادث المرور وما يترتب عنيا مف 
 تكاليؼ اقتصادية واجتماعية

 مف؛ارتداء حزاـ األ 
 المحافظة عمى مسافة أماف بيف السيارات أثناء السير؛ 
 عدـ تعاطي الكحوؿ قبؿ القيادة؛ 
 .تصحي  سموؾ المشاة 

 تنمية الوعي بالطاقة؛  المحافظة عمى الطاقة
 .تركيب أجيزة توفير الطاقة 

 إبعاد الكبريت عف متناوؿ األطفاؿ؛  الوقاية مف الحرائؽ
 لحرائؽ الصغيرة.تعميـ الجميور كيفية التعامؿ مع ا 

المصدر: بنت محمد فطكمة: التسكيؽ كاستخدامو في االتصاؿ االجتماعي؛ دراسة نظرية تحميمية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير 
، ص 2001غير منشكرة، تحت إشراؼ: مخمكؼ بككركح، كمية اآلداب كالمغات، قسـ عمـك اإلعالـ كاالتصاؿ، جامعة الجزائر، 

 .24، ص 1992برامج االتصاؿ لجامعة ىكبكنز: التسكيؽ االجتماعي كمدخؿ لمتغيير االجتماعي، ، نقال عف: مركز 143

 

لذلؾ ومف أجؿ الوصوؿ إلى النتائج المرجوة فمف الضروري أف تتسـ األىداؼ بمجموعة مف الشروط التي 
 تعبر في مضمونيا عف سمات األىداؼ الجيدة كما يمي:

كوف األىداؼ واضحة ومحددة تحديدا جيدا، حيث يتـ رسـ ىذه األىداؼ في بمعنى أف ت :أكال/ الكضكح كالدقة
ظؿ االتجاىات االجتماعية واالقتصادية السائدة لدى أفراد الجميور المستيدؼ وما أفرزتو نتائج تحميؿ الموقؼ 

 وما بينتو األوضاع السائدة في المجتمع؛

بمعايير األداء الكمية أو النوعية، حتى يسيؿ بعد ذلؾ  بمعنى أف تكوف األىداؼ مرتبطة :ثانيا/ القابمية لمقياس
 عممية تقييميا؛

تتوقؼ إمكانية التحقيؽ عمى عوامؿ الدوافع والمتابعة الموجودة في األىداؼ، فبل يجب أف  :ثالثا/ إمكانية تحقيقيا
ث تفقد روح توضع األىداؼ العالية والصعبة التي ال يمكف تحقيقيا، وأف ال توضع األىداؼ المتدنية بحي

التحدي، كما أف األىداؼ ترتبط بإمكانيات المنظمة أو قدرات القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي، لذلؾ 
وجب األخذ بعيف االعتبار كؿ المعوقات التي قد تؤثر عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ، فاليدؼ غير القابؿ لمتنفيذ 

 والتحقيؽ يبقى مجرد شعار؛

ونة األىداؼ أي قابميتيا لمتعديؿ والتغيير وفقا لما يطرأ أثناء التنفيذ، فبالرغـ مف ويقصد بمر  :رابعا/ المركنة
التأكيد عمى أىمية تحديد األىداؼ تحديدا دقيقا قبؿ تصميـ إستراتيجية حمبلت التسويؽ االجتماعي، إال أنو في 
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حياد عف المسار العاـ بعض األحياف قد تطرأ مستجدات تفرض تعديبلت جزئية عمى اليدؼ دوف المساس أو ال
 لمحممة؛

: أي أف يكوف كؿ ىدؼ مستقؿ عف اآلخر وال يوجد ترابط في الصياغة بحيث خامسا/ عدـ التداخؿ بيف األىداؼ
 تؤدي إلى نفس المعنى وبالتالي نفس الغاية، وىذا ما يؤدي إلى تكرار نفس اليدؼ؛

 ىداؼ الموضوعة سمفا.أي ينبغي تحديد إطار زمني لتحقيؽ األ :سادسا/ مرتبطة بالكقت

وجدير بالذكر أف أىداؼ حمبلت التسويؽ االجتماعي البد وأف تتكامؿ مع بعضيا البعض، فباإلضافة 
( أف األىداؼ الجيدة S.H Brittإلى الخصائص السابقة والتي يجب توافرىا في أىداؼ الحممة، فقد أكد بريت)

 لية:ىي تمؾ األىداؼ التي تشتمؿ عمى العناصر األربعة التا

 تحديد الرسالة األساسية المراد توصيميا؛ (1
 تحديد الجميور المستيدؼ المراد الوصوؿ إليو؛ (2
 تحديد لؤلثر المراد تحقيقو؛ (3
 .1وجود معيار محدد لقياس مدى نجاح الحممة (4

كما أف بناء وتحديد أىداؼ حمبلت التسويؽ االجتماعي يرتكز بشكؿ كبير عمى نماذج التسويؽ 
مى بنماذج التأثير وكؿ ذلؾ مف أجؿ معرفة كيفية استجابة أفراد الجميور المستيدؼ ليذه االجتماعي أو كما تس

الحمبلت وكذلؾ المراحؿ التي يمر بيا، بدءا مف مرحمة االنتباه أو الشعور بالقضية أو المشكمة وصوال إلى 
ذلؾ فإف فاعمية أي حممة مف المرحمة األخيرة والمتمثمة في مرحمة التبني أو مرحمة الوعي التاـ، باإلضافة إلى 

حمبلت التسويؽ االجتماعي تتوقؼ عمى تحديد األىداؼ التي يرجى تحقيقيا مف حيث الكـ والنوع، لذلؾ فإف 
 التحديد الجيد لؤلىداؼ وترتيبيا حسب أىميتيا كؿ ذلؾ مف شأنو أف يحقؽ المطموب. 

 المطمب الثالث: كضع كتصميـ اإلستراتيجية االتصالية لمحممة

مؽ ىذه الخطوة بكؿ القرارات المتعمقة بإعداد الرسائؿ اإلعبلنية والدعاوي أو االستماالت المستعممة، تتع
 باإلضافة إلى نوعية وسائؿ االتصاؿ المستعممة كما تتعمؽ بجدولة حممة التسويؽ االجتماعي تمييدا لتنفيذىا.

مف أىـ الخطوات في مراحؿ اإلعداد وعمى ىذا األساس تعتبر خطوة وضع وتصميـ االستراتجيات التسويقية 
لحمبلت التسويؽ االجتماعي، ومف خبلؿ قدرتيا عمى ترجمة األىداؼ إلى نقاط تنفيذية، وتقسـ خطوة تصميـ 

 االستراتجيات االتصالية في مجاؿ التسويؽ االجتماعي إلى مرحمتيف ىما:
                                                           

1
.87، ص 2008فاتن زلمد رشاد: ختطيط احلمالت اإلعالنية، الدار العربية للنشر ك التوزيع، الطبعة األكىل، جامعة القاىرة، مصر،  



 

140 
 

 الفصل الثاني:................................................اإلطار المتكامل لحمالت التسويق االجتماعي  

 الفرع األكؿ: تصميـ اإلستراتيجية االتصالية

االجتماعي مرتبط ارتباطا وثيقا باإلستراتجية المختارة، فبعد تحديد أىداؼ حمبلت إف نجاح حممة التسويؽ 
التسويؽ االجتماعي يتطمب تصميـ حممة التسويؽ االجتماعي وضع وتحديد اإلستراتيجية أو اإلستراتيجيات 

لتي تحدد اإلطار العامة لمحممة، فاإلستراتيجية ىي الرؤية العامة والشاممة، وىي السياؽ واألسس والمنطمقات ا
 األدواتالعاـ المتمثؿ في تحقيؽ أىداؼ حممة التسويؽ االجتماعي المسطرة سمفا، كما يمكف تعريفيا عمى أنيا: 

وعميو فإف اإلستراتيجية االتصالية لحمبلت . 1أو الوسائؿ التي يمكف مف خبلليا تحقيؽ األىداؼ التسويقية
ارات اليامة، إضافة إلى األىداؼ المراد تحقيقيا والوسائؿ التسويؽ االجتماعي تعمؿ عمى تحديد مجمؿ القر 

واألساليب الواجب إتباعيا بغية تحقيؽ التنسيؽ أمبل في الوصوؿ إلى الفعالية المطموبة مف خبلؿ التيزر الكافي 
 لذلؾ، وعميو فإف كؿ إستراتيجية اتصالية وجب عمييا أف تقدـ اإلجابات عمى التساؤالت التالية:

 ي األىداؼ المرجو تحقيقيا؟؛ما ى :أكال

 ما ىي الميزانية المخصصة لذلؾ؟؛ ثانيا:

 كيؼ يمكف الوصوؿ إلى تحقيؽ ذلؾ؟؛ :ثالثا

 ما ىي الوضعية الحالية، وكيؼ ستكوف الوضعية المستقبمية؟؛ :رابعا

 ما ىي المعيقات الداخمية والخارجية لتنفيذ الحممة؟.  خامسا:

ويؽ االجتماعي الخطوط العريضة أو السياسات العامة التي ستؤثر في كما تبيف اإلستراتيجية لحممة التس
القرارات التكتيكية البلحقة، أي أف اإلستراتيجية االتصالية لحممة التسويؽ االجتماعي تفترض عمقا كبيرا في 

جي تحرير التحميؿ وصرامة في العمؿ ودرجة كبيرة مف اإلبداع في القرارات المتخذة، حيث يستمـز النيج االسترات
 ممؼ مكتوب يعرؼ بالتوصية اإلستراتيجية والتي تتضمف ما يمي:

 المنتج أو السموؾ المراد إيجاده بعد االنتياء مف الحممة؛  (1
 المنافسة: وتتضمف السموكيات المضادة لمسموكيات المروج عنيا في الحممة؛  (2
 .2المتمقي: المواطف أو الجميور المستيدؼ  (3

                                                           
 .20، ص 1986،سكندرية، مصراليونيسيف، اإل الكامل فرج ، ختطيط استاجتيات ك برامج االتصاؿ، مدخل منهجي،1

2
 .277ية ادلتلفزة، مرجع سبق ذكره، ص.: تطبيقات تقنيات االتصاؿ العمومي ادلطبقة يف احلمالت العمومنبيلة بوخبزة 
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الجتماعي إستراتيجية اتصالية واحدة، وقد تستخدـ عدة إستراتيجيات وذلؾ كمو وقد تستخدـ حممة التسويؽ ا
طبقا لنوع وىدؼ الحممة في حد ذاتيا، لذلؾ فإف اختيار اإلستراتيجية المناسبة لميدؼ المحدد والقادرة عمى 

 التأثير في الجميور يتوقؼ عمى مدى إلماـ القائميف عمى تمؾ الحممة.

 ستراتيجية االتصاليةالفرع الثاني: عناصر اإل

 ىناؾ ثبلثة عناصر تشكؿ جوىر اإلستراتجية االتصالية لحممة التسويؽ االجتماعي وىي كما يمي:

بمعنى التوجو بالجميور المستيدؼ مف حممة التسويؽ االجتماعي؛ وىنا نكوف أماـ  أكال/ إستراتيجية الجميكر:
لي والجميور المستيدؼ الثانوي. كذلؾ وفيما مستوييف مف الجميور المستيدؼ؛ الجميور المستيدؼ األو 

يخص الجميور المستيدؼ األولي فيمكف التعامؿ معو باعتباره كمفيـو كمي والذي يضـ كؿ مف: الجنس، 
السف، المستوى االجتماعي، المستوى الثقافي....الخ. أو مف خبلؿ التعامؿ معو كمفيـو نوعي مثؿ فئات 

واقؼ معينة تجاه القضية المراد معالجتيا، مثؿ الفئات التي تكوف محايدة الجميور المستيدؼ التي تكوف ليا م
لمقضية، أو تمؾ التي ليا مؤيدة واألخرى التي تكوف معارضة تماما لما تـ طرحو مف أفكار في حمبلت 

وعمى ىذا األساس فإف إستراتيجية االتصاؿ بالجميور المستيدؼ تتوقؼ عمى حسب  التسويؽ االجتماعي.
المراد إيصاليا مف وراء حمبلت التسويؽ االجتماعي وكذلؾ حسب طبيعة الجميور المستيدؼ ومواقفو  الرسالة

 مف القضية المراد معالجتيا.

والتي تغطي الجوانب المختمفة لممشكمة المطروحة، كما يتـ تحديد األنواع المختمفة ثانيا/ إستراتجية الرسالة: 
ؿ اإلقناعية المناسبة، وكذلؾ تحديد نوعية االستماالت المستخدمة والمناسبة لمرسائؿ مف حيث تحديد المداخ

 وكذلؾ إستراتيجية الرسائؿ االقناعية المعتمدة؛

حيث يتـ تحديد خطة حممة التسويؽ االجتماعي في ضوء خصائص الوسائؿ االتصالية  ثالثا/ إستراتيجية الكسيمة:
ة الرسائؿ المطموب إيصاليا، ونوعية الجميور واإلعبلمية، ويتوقؼ تحديد الوسائؿ المستخدمة عمى طبيع

 المستيدؼ، والثقافة السائدة في المجتمع وكذلؾ حسب اإلمكانيات المتوافرة.

 المطمب الرابع: جدكلة، تنفيذ كتقييـ الحممة

 الفرع األكؿ: جدكلة الحممة
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رنامج أو الحممة ككؿ، المقصود بجدولة حممة التسويؽ االجتماعي تحديد الفترة الزمنية التي يستغرقيا الب
ويحتاج القائـ باالتصاؿ في بداية الجدولة ، مراحؿ الحممة ويعبر عنيا بالجدولة التنفيذية لمحممة وكؿ مرحمة مف

 أف يأخذ بعيف االعتبار النقاط التالية:

  مدى الوصوؿ ويعني العدد الكمى لؤلشخاص أو الجميور المستيدؼ مف الحممة؛ 
  ت عرض أو تقديـ الرسالة اإلعبلمية خبلؿ فترة زمنية محددة؛التكرار أي معدؿ عدد مرا 
  .االستمرارية أي المدة الزمنية لمحممة كميا 

لذلؾ فإف توقيت الحممة ووضع خطة زمنية محددة ليا يعتمد بدرجة كبيرة عمى أىدافيا، وىذه األىداؼ 
صصة ليا والوسائؿ المستخدمة في نشر التي ينبغي أف ترتكز عمييا خطة الحممة تحتكـ إلى الفترة الزمنية المخ

 الحممة.

ويقصد بيا التوزيع الزمني لمحممة، حيث يعتبر التوقيت الصحي  لزمف الحممة  أكال/ البرمجة الزمنية لمحممة:
أساسيا لضماف نجاحيا، فالوقت عامؿ ذو أىمية بالغة في عممية اإلقناع ونشر الفكرة أو األفكار التي تحمميا 

 الجتماعي ويمكف تحديد البرمجة الزمنية لمحممة في المستويات الثبلثة التالية كما يأتي: حممة التسويؽ ا
إف اختيار الفترة الزمنية لمحممة يجب أف يكوف بعيدا عف المواقؼ االرتجالية وعف االعتباطية،  زمف الحممة: (1

لمناسبة لعرض رسائؿ الحممة بؿ يشترط عمى القائـ عمى حممة التسويؽ االجتماعي أف يختار الفترة الزمنية ا
 والتي يكوف فييا أفراد الجميور المستيدؼ أكثر تمقيا وتقببل ليا.

أف كؿ فصؿ يكوف مبلئما لغرض محدد، ففصؿ الربيع يكوف  (Michel Le Net)حيث يرى ميشاؿ لونات
أو تعميـ  مبلئما لكؿ المبادرات التي تتطمب مجيودا خاص مف طرؼ الفرد كما في مجاالت تشجيع الرياضة

المغات والموسيقى، أما في فصؿ الصيؼ حيث تكثر التظاىرات العامة والخاصة في مجاؿ الثقافة والرياضة 
سداء  فإنو تستحسف الحمبلت اليادفة إلى لصيانة المحيط)حرائؽ الغابات(، والوقاية مف أخطار أشعة الشمس وا 

الطبيعة تكوف محاربة اإلدماف)التدخيف  النصيحة لممصطفيف، أما في الخريؼ والذي يمثؿ حقبة انطواء
والمخدرات( وحوادث المرور ىي المواضيع المناسبة لو، أما الشتاء حيث يطيب المكوث في البيت، فيكوف ىذا 
الفصؿ مناسبا لبث الرسائؿ الموجية إلى العائمة والمسنيف، فيو الفصؿ الذي يكثر فيو إسداء النص  في 

 .1مراض الخطيرة والمعديةمجاالت الصحة والوقاية مف األ

                                                           
1
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لكؿ حممة مف حمبلت التسويؽ االجتماعي مدة زمنية معينة تستغرقيا مف أجؿ الوصوؿ إلى  مدة الحممة: (2
لذلؾ فمما نتحدث عف مدة الحممة فإف األمر يستدعي اإلجابة عمى جممة مف  األىداؼ الموضوعة ليا،

 األسئمة ولعؿ أبرزىا:
 ثفة دوف خسائر، ومع الحصوؿ عمى نتائج ايجابية؟؛كـ مف الوقت يمـز إلطبلؽ حممة مك .أ 
 ما ىو الوقت البلـز لمحممة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا؟؛ .ب 
 ما ىو موعد انطبلؽ الحممة، وما ىو موعد نيايتيا؟؛ .ج 
 .1كـ مف الوقت يمـز لئلقناع أو لئلجبار أو لمتعديؿ أو لمضبط؟ .د 

مف  حمبلت التسويؽ االجتماعي حسب ميشاؿ لوناتيتـ توزيع وقائع حممة مف  التكزيع الزمني لكقائع الحممة: (3
 خبلؿ إتباع إحدى الطريقتيف:

حيث يستمر تقديـ الحممة طواؿ الفترة الكمية المخصصة ليا، ففاعمية الحممة مرتبطة  الجدكلة المتكاصمة: .أ 
مف بحجـ النداءات التي تقـو بيا وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ، حيث ترتكز ىذه الطريقة عمى عدد الرسائؿ 

أجؿ الوصوؿ إلى حالة االقتناع مف طرؼ أفراد الجميور المستيدؼ مف خبلؿ االعتماد عمى مبدأ التذكير 
 المرتبط بعدد الرسائؿ المبثوثة؛ 

حيث يتـ تقديميا في أوقات محددة عمى مدار الفترة الزمنية الكمية لمحممة، وترتكز ىذه  الجدكلة المتقطعة: .ب 
نساف يتذكر لكنو ينسى لذلؾ تقسـ الحممة عمى فترات متقطعة وكؿ حممة الطريقة عمى مبدأ النسياف، فاإل

تذكر بالتي سبقتيا، وغالبا ما يستخدـ ىذا الشكؿ في حالة السعي إلحداث تغيير في االتجاىات السمبية 
 .2وخمؽ اتجاىات جديدة

االجتماعي فإنو يتوجب عمى باإلضافة إلى الجدولة الزمنية لحممة التسويؽ  ثانيا/ جدكلة كسائؿ اتصاؿ الحممة:
يصاؿ أفكار  القائـ عمى تمؾ الحممة أف يقـو كذلؾ بإعداد جدولة لوسائؿ االتصاؿ المستعممة في توصيؿ وا 
ورسائؿ حممة التسويؽ االجتماعي، وفي ىذا الصدد يمكف لمقائـ عمى حممة التسويؽ االجتماعي أف يستخدـ 

 إحدى اإلستراتجيتيف التاليتيف: 
مثؿ اختيار مجموعة متنوعة مف الوسائؿ واعتبارىا مكممة لبعضيا البعض، عمى أف يتـ  :لتكامؿإستراتجية ا (1

تنفيذ الحممة مف خبلؿ مجتمع الوسائؿ في توقيت واحد، حيث يكوف اليدؼ ىنا ىو تحقيؽ أعمى درجة 
 تحقيؽ االنتشار، وتكثيؼ النشاط اإلعبلمي واالتصالي لمحممة؛  

                                                           
1
 Christian Baylan et Xavier Mignot : La communication, 2 

eme
 édition, Armond Colin, Paris, France, 2006, P 

275. 
2
 Michel Le Net : L’etat annonceur ; techniques, doctrine et morale de la communication sociale, Ed, 

organisation, Paris, 1981, P 174. 
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ختيار مجموعة مف الوسائؿ وتنفيذ الحممة في كؿ وسيمة خبلؿ توقيت زمني معيف مثؿ ا :إستراتجية التعاقب (2
 .1، بيدؼ تحقيؽ عنصر االستمرارية لمحممة

كما يمكف دمج اإلستراتيجيتيف أو الجمع بينيما بحيث تستخدـ إحداىما في فترة أو فترات محددة وتستخدـ 
ة إليو ىو أف جدولة حممة التسويؽ االجتماعي تأخذ األخرى في الفترات الزمنية المتبقية. وما تجدر اإلشار 

أشكاال تتناسب مع االحتياجات المجتمعية، والزمف المحدد لمحممة وتنفيذىا واألىداؼ األخرى المراد الوصوؿ 
 إلييا إلى جانب األخذ في االعتبار حجـ الميزانية المتاح.

 الفرع الثاني: تنفيذ الحممة

مف خطوات التحضير لحممة التسويؽ االجتماعي تبدأ عممية التنفيذ والتي بعد استكماؿ المراحؿ السابقة 
تعتبر عممية مستمرة وديناميكية، وىذه العممية يجب أف تتماشى مع متغيرات الموقؼ، فقد يعترض الحممة 
 بعض الصعوبات أثناء التنفيذ لذلؾ يتوجب عمى القائميف عمى الحممة أف ينتبيوا لمثؿ ذلؾ، وأف تكوف ىناؾ

 خطط بديمة أو حموؿ مناسبة في حالة صعوبة التنفيذ لمخطة القائمة.

 الفرع الثالث: تقييـ الحممة

النشاط التقويمي لحمبلت التسويؽ االجتماعي ال يقؿ أىمية عف األنشطة األخرى، فالتقويـ ىو حكـ كيفي 
الفاعمية كمرادؼ لمتقويـ عمى األنشطة االتصالية لحممة التسويؽ االجتماعي، كما يستخدـ مصطم  القياس و 

عندما يكوف الحكـ عمى أنشطة حممة التسويؽ االجتماعي كميا، لذلؾ تجرى عممية التقييـ بعد فترة مف إجراء 
حمبلت التسويؽ االجتماعي وذلؾ لمتعرؼ عمى مدى التغيير الذي أحدثو حمبلت التسويؽ االجتماعي في 

ىاتو وسموكياتو، ومف أفضؿ أنواع التقييـ قياس المعمومات معارؼ ومعمومات ومدارؾ الجميور المستيدؼ واتجا
والسموكيات قبؿ بدء حمبلت التسويؽ االجتماعي وبعد فترة محددة مف تنفيذىا وىذا يعتمد دائما حسب طبيعة 
القضية المعالجة وكذلؾ طبيعة وخصوصية الجميور المستيدؼ، ومف ثـ التعرؼ عمى نوع التغيير الذي حصؿ 

ثير وسيمة االتصاؿ المستخدمة والرسالة الموجية، كما تجدر اإلشارة إلى أف التقييـ ىو عبارة عف وكذلؾ مدى تأ
عممية مستمرة لتوجيو حمبلت التسويؽ االجتماعي نحو المسار الصحي  وتبلفي األخطاء والعيوب. ولما كاف 

ت التسويؽ االجتماعي مف التقييـ مف بيف أبرز مراحؿ تخطيط الحمبلت ألنو ىو المعني بقياس فاعمية حمبل
 عدميا، فضمنا أف نعالج ىذا الموضوع في المبحث الخامس مف ىذا الفصؿ.
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 المبحث الثالث: العممية اإلقناعية في حمالت التسكيؽ االجتماعي

إف التعرض لرسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي يعتبر في حد ذاتو أوؿ مرحمة أو عائؽ أماـ عممية 
كثير مف األحياف يختار الرسائؿ التي تتوافؽ مع أفكاره ومصالحو وأرائو، ويحاوؿ التيرب أو اإلقناع، فالفرد في 

تجنب الرسائؿ التي ال تتماشى مع أرائو وانشغاالتو. لذلؾ فمكي يُحِدث القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي 
تماـ لدييـ، والبد كذلؾ أف يأخذ أثارا عميقة في أفراد الجميور المستيدؼ البد أف يثير انتباىيـ ويخمؽ االى

بعيف االعتبار العوامؿ المحيطة بالجميور المستيدؼ واختبلفاتيـ في عممية التأثير، فقد يتأثر البعض 
ضمف المطمب الثالث مف  وؿذا ما تكممنا عنو في الفصؿ األبالمصدر بدؿ الرسالة وقد يحدث العكس، وى

 خبلؿ نظرية مع التسويؽ االجتماعي.

ؤكد أف اإلقناع ليس عممية قير أو إجبار مباشر، حيث ال يحدث اإلقناع بمجرد إصدار القوانيف، فمف الم
و إنما يتـ مف خبلؿ عدة جيود متتالية تستيدؼ استمالة العقؿ والعاطفة أو أحدىما لدى أفراد الجميور 

 ميكانيكيا، حيث إنو المستيدؼ بطريقة غير مباشرة في أغمب األحياف، وىذا ما يعني أف اإلقناع ليس فعبل
يتطمب التخطيط المسبؽ والوقت والجيد لمتغمب عمى كافة العوائؽ التي تقؼ في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ 

 اإلقناعية لحمبلت التسويؽ االجتماعي. وىذا ما سوؼ نتناولو في ىذا المبحث مف خبلؿ المطالب التالية:

 مفيـو العممية اإلقناعية؛ 
 ي حمبلت التسويؽ االجتماعي؛عناصر العممية اإلقناعية ف 
 إستراتيجيات العممية اإلقناعية لحمبلت التسويؽ االجتماعي؛ 
 .تأثيرات حمبلت التسويؽ االجتماعي اإلقناعية 
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 المطمب األكؿ: مفيـك العممية اإلقناعية

ة، ثـ قبؿ الخوض في مجريات العممية اإلقناعية، ارتأينا أف نوض  مفيـو اإلقناع مف الناحية المغوي
 االصطبلحية، فاإلجرائية، وكؿ ذلؾ مف أجؿ تبسيط المفيـو ومف ثـ توضي  المقصود بالعممية اإلقناعية ككؿ.

 الفرع األكؿ: مفيكـ اإلقناع لغة

عند محاولة تحديد مفيـو اإلقناع ال بد مف إرجاع الكممة إلى أصوليا المغوية المتمثمة في الفعؿ الثبلثي 
نعا وقناعة بمعنى رضي فكممة أقنع تعني َحْمؿ شخص ما عمى اعتقاد شيء، فاإلقناع "قنع" فنقوؿ قنع بنفسو ق

ىو حمؿ النفوس عمى فعؿ شيء أو اعتقاده أو التخمي عف فعمو أو اعتقاده، كما نقوؿ أقنع الرجؿ يديو في 
ميا في المغات القنوت أي رفعيما مسترحما ربو. كذلؾ فعند تحديد كممة اإلقناع البد مف إرجاع الكممة إلى أص

( وىذه األخيرة Persuader( ذات األصؿ البلتيني والمشتقة مف الكممة)Persuasionاألخرى فيي تقابؿ كممة)
( ويعني عاطفي أو انفصالي، والمقطع الثاني أو الجذر Perتتكوف مف مقطعيف؛ المقطع األوؿ)

ا ما يفعؿ أو يعتقد في شيء ما ( والذي يعني الحث أو تقديـ النصيحة، أي أف تجعؿ شخصSuaderاألصمي)
  .1مف خبلؿ البحث العاطفي أو العقمي

وعرؼ اإلقناع كذلؾ عمى أنو: ىو الرضا بالشيء وأصمو مادة قنع، نقوؿ قنع بنفسو، قنعا وقناعة، ومف 
أمثاؿ العرب "خير الغني القنوع وشر الفقر الخضوع"، كما تدؿ الكممة عمى معاف عديدة أخرى حيث يقوؿ ا 

وقد جاء  .3، والمقنع ىنا تعني الذي يرفع رأسو وينظر في ذؿ وخشوع2الى: ﴿..ميطعيف مقنعي رؤوسيـ..﴾تع
في معجـ مصطمحات اإلعبلـ أيضا، أف اإلقناع ىو دفع القارئ أو المستمع أو المشاىد لبلستجابة المطموبة، 

لو السمعة، أو الخدمة المعمف عنيا، وكيؼ  بأف توفر لو أسباب االقتناع بالمزايا أو الفوائد التي يمكف أف تحققيا
يمكف أف تؤدي إلى إشباع الحاجة أو مجموعة الحاجات الفطرية والمكتسبة التي استثارىا المعمف في مرحمة 
خمؽ الرغبة، وال يمثؿ اإلقناع األسموب العقمي فقط القائـ عمى الحجج السميمة والبراىيف المنطقية، بؿ يمتد 

كما عرؼ اإلقناع كذلؾ عمى أنو: جيد  .4ى مثؿ األسموب العاطفي واإليحاء غير المباشرليشمؿ النواحي األخر 
اتصالي مقصود ومخطط لمتأثير في النواحي العقمية لآلخريف في ظروؼ متاح فييا االختيار، وتستخدـ لو كؿ 

 .5الوسائؿ الممكنة بغرض تعديؿ معتقداتيـ وقيميـ وميوليـ

                                                           
1
 .370، ص 2003دار الفجر للنشر ك التوزيع،  اجمللد األكؿ، القاىرة، مصر زلمد منًن حجاب، ادلوسوعة اإلعالمية،  

2
.43القرآف الكرمي: سورة إبراىيم، اآلية  

3
.3754، مادة قنع، ص.ابن منظور: مرجع سبق ذكره 

4
.53، ص 1994، فرنسي، عريب، دار الكتاب اللبناين، الطبعة الثانية، ماصلليز أمحد زكي بدكم: معجم مصطلحات اإلعالـ؛  

5
.69، ص 2004زلمد منًن حجاب: ادلعجم اإلعالمي، دار الفجر للنشر ك التوزيع، القاىرة،  
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 اصطالحا الفرع الثاني: مفيـك اإلقناع

يعرؼ اإلقناع بأنو نوع مف التأثير االجتماعي يحاوؿ فيو القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي تغيير 
اتجاىات وسموكيات الجميور المستيدؼ، مف خبلؿ إيصاؿ معمومات معينة تساعد عمى إحداث تغيير 

 مف التعريفات نذكر منيا: مستيدؼ في سموؾ أفراد الجميور المستيدؼ. وقد حظي مفيـو اإلقناع بالعديد

تـ تعريؼ اإلقناع عمى أنو: عممية إيصاؿ األفكار واالتجاىات والقيـ والمعمومات إما إيحاءا أو تصريحا، 
وىناؾ مف . 1عبر مراحؿ معينة وفي ظؿ حضور شروط موضوعية وذاتية مساعدة، مف خبلؿ عممية االتصاؿ

ستيفف إلقناع ما ىو إال جزء مف التأثير، فيعرؼ يدخؿ مفيـو اإلقناع في مجاؿ التأثير، ويرى أف ا
( اإلقناع عمى أنو: تأثير المْصدر في المستقبميف بطريقة مناسبة ومساعدة عمى WallaceStephenوالس)

. كذلؾ فقد تـ 2تحقيؽ األىداؼ المرغوب فييا، عف طريؽ عممية معينة، أيف تكوف الرسائؿ محددة ليذا التأثير
 .3نو: اإلقناع ىو بلية رئيسية لتكويف اآلراء و المواقؼتعريؼ اإلقناع عمى أ

وُعرِّؼ أيضا عمى أنو: محاولة واعية تستيدؼ تعديؿ الفكر والسموؾ، وذلؾ عف طريؽ التحكـ بدوافع 
. كما تـ تعريؼ اإلقناع أيضا عمى أنو: عممية اتصاؿ تتضمف بعض 4األفراد قبؿ تقرير غاياتيـ أو أىدفيـ

ي بالمْستَْقِبؿ إلى إعادة تقييـ إدراكو لمحيطو، أو إعادة النظر في حاجاتو وطرؽ التقائيا، أو المعمومات التي تؤد
 .5عبلقاتو االجتماعية أو معتقداتو أو اتجاىاتو

 الفرع الثالث: التعريؼ اإلجرائي لإلقناع

ة وغير مف خبلؿ كؿ ما سبؽ، يظير لنا جميا أف اإلقناع ىو تمؾ العممية التي تستخدـ أساليب لفظي
لفظية، والتي تستيدؼ عف قصد التأثير في الجميور المستيدؼ سواء في سموكو أو تفكيره لخدمة أغراض 
معينة، وعمى سبيؿ المثاؿ: تغيير سموكيات معينة، تجديد أفكار أو العمؿ عمى تزكيتيا وتعزيزىا وىذا عف 

فيـو اإلقناع في دراستنا ىذه عمى أنو ذلؾ وعميو يمكف تحديد م طريؽ األدلة والحجج ودعميا بالعاطفة والخياؿ.
التغير واآلثار اإليجابية التي يمكف أف تحدثيا رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي عمى أفراد الجميور 
قناعيـ بضرورة إتباع السموكيات الصحية الصحيحة وتجنب السموكيات  المستيدؼ، وذلؾ مف خبلؿ توعيتيـ وا 

                                                           
1
.17، ص 2005عامر مصباح: اإلقناع االجتماعي؛ اخللفية النظرية ك اآلليات العلمية، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   

2
 Stephen W. Little John: Theory of human communication, Charles Merrill Company, 1978, p 163. 

3
، عريب، ادلنظمة العربية للتبية ك أثرىا يف اجملتمع الل اإلعالـ ك أثرىا على تقييم تنشئة الطفل االجتماعي يف اجملتمع العريب، يف كسائليلى داكد: كسائل اإلعالـ ك   الثقافة ك العلـو

.170، ص 1992تونس، 
4
.30، ص 2006حسن: الصورة ك اإلقناع؛ دراسة حتليلية ألثر خطاب الصورة يف اإلقناع، دكف ذكر بلد النشر،  زلمود مشاؿ 

5
.171، ص 1978جيهاف أمحد رشيت: األسس العلمية لنظريات اإلعالـ، دار الفكر، القاىرة،  
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ي التاـ مف خبلؿ المستويات الثبلثة؛ المعرفة، الوجداف أو االتجاه، غير الصحية، وتحقيؽ الوعي الصح
 والسموؾ.

 الفرع الرابع: مفيـك العممية اإلقناعية

إذا ركزنا عمى جممة التعريفات الخاصة بمفيـو اإلقناع، فنجد أف ىذا األخير ىو عبارة عف عممية 
ثير في سموؾ أفراد الجميور المستيدؼ وذلؾ تتقاسميا عدة مراحؿ حتى تصؿ إلى النتيجة المرجوة، وىي التأ

ويقصد بالعممية مجموعة المراحؿ والخطوات المترابطة معا إما بتغييره أو تعديمو، أو بناء رأي أو اتجاه جديديف. 
والتي يسير عمييا فرد، جماعة، منظمة، مجتمع لتحقيؽ ىدؼ معيف، وأساس العممية ىو التفاعؿ الذي يحدث 

اإلقناع يخضع لمقوانيف التي باإلضافة إلى ىذا، فاالنتقاؿ مف ظرؼ أو حالة إلى أخرى.  بيف الناس حتى يتـ
تحكـ عممية اإلدراؾ والمعرفة والدافعية، حيث أف الفرد يميؿ إلى االقتناع باإليحاءات التي يعتقد أنيا تصدر مف 

تمثؿ في تحديد كيفية استخداـ وعميو فإف العممية اإلقناعية ت األشخاص ذوو المكانة االجتماعية المرموقة.
قناعيـ لممساىمة في  حمبلت التسويؽ االجتماعي بشكؿ أكثر فاعمية الستمالة أفراد الجميور المستيدؼ وا 
الجيود واألىداؼ التي تسعى إلييا ىذه الحمبلت عبر تشكيؿ استجاباتيـ، وتغيير اتجاىاتيـ أو تعزيزىا. أي أف 

جتماعي ىي عبارة عف ظاىرة ُتَؤَدى عبر مراحؿ معينة، وحتى تؤدي عممية اإلقناع في حمبلت التسويؽ اال
وحتى نستطيع أف نفيـ عممية اإلقناع في حمبلت التسويؽ  غرضيا وتحقؽ ىدفيا يجب أف تحتـر ىذه المراحؿ.

 االجتماعي، البد مف عرض ىذه الخطوات:

ور المستيدؼ الفكرة أو التصور أو االتجاه وىي المرحمة التي يختبر فييا أفراد الجمي :أكال/ مرحمة إدراؾ الشيء
الجديد ألوؿ مرة، وقد يتحفظ أفراد الجميور المستيدؼ في ىذه المرحمة ما تـ توجييو ليـ مف رسائؿ، وقد 
يرفضوف ذلؾ مطمقا، لذلؾ فإف أىمية ىذه المرحمة تتركز في كونيا مفتاح الطريؽ إلى سمسمة المراحؿ 

 لتبني؛المتبلحقة في عممية اإلقناع وا

وفييا يحاوؿ الفرد أو الجميور المستيدؼ تممس مدى وجود مصمحتو في ىذا  ثانيا/ مرحمة المصمحة كاالىتماـ:
األمر أو االتجاه، كما قد تتولد لدى أفراد الجميور المستيدؼ الرغبة في التعرؼ عمى وقائع الفكرة والسعي إلى 

 رد أكثر ارتباطا بالفكرة مف الناحية النفسية؛مزيد مف المعمومات المتعمقة بيا، ومف ىنا يصب  الف

وفييا يبذؿ الفرد الجيد لممقارنة بيف ما يمكف أف تقدمو ىذه الفكرة أو األمر أو  :ثالثا/ مرحمة التقييـ أك الكزف
االتجاه الجديد وبيف ما تقدمو لو ظروفو الحالية فعبل، وىنا قد ينتيي بو األمر إلى أف يخضع الفكرة لمتجريب 

 ممي؛الع
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وىي اختبار أو تجريب أو جس نبض الفكرة أو الشيء مف قبؿ أفراد الجميور المستيدؼ  :رابعا: مرحمة المحاكلة
مف ناحية، ومحاولة التعرؼ عمى كيفية االستفادة منيا مف ناحية ثانية، فإذا اقتنع الفرد بفائدتيا فإنو يقرر أف 

 فإنو يتـ رفضيا؛ يتبناىا عمى نطاؽ واسع، أما إذا لـ يقتنع بجدواىا

وفييا يصؿ الفرد أو الجميور المستيدؼ إلى حالة االقتناع الكامؿ شفييا وعمميا بالفكرة  :خامسا/ مرحمة التبني
ذا ما استمر الفرد في ممارستيا في سموكياتو اليومية  الجديدة، وتصب  جزء مف الكياف الثقافي واالجتماعي، وا 

 .1ىمية الفكرةفينا يصي  الفرد لديو الوعي التاـ بأ

وما تجدر اإلشارة إليو بخصوص مراحؿ عممية اإلقناع في حمبلت التسويؽ االجتماعي أنيا متماثمة 
، باإلضافة بشكؿ كبير مع نموذج التحوؿ النظري لتغيير السموؾ الصحي أو كما يسمى بنموذج مراحؿ التغيير

انتشار المبتكرات أو المستحدثات إلى تشابييا أيضا مع مراحؿ عممية التحديث الموصوفة في نظرية 
كذلؾ فإف عممية اإلقناع في حمبلت التسويؽ االجتماعي ىي عبارة عف عمؿ متكامؿ، وال . (Rogersلروجرز)

تقؼ عند حد تقديـ األفكار وتوجيو الرسائؿ والقناعات ألفراد الجميور المستيدؼ، بؿ يتطمب األمر كذلؾ مف 
تفيـ أو باألحرى اإلنصات لما يقدمو القائـ بحمبلت التسويؽ االجتماعي، ىذا األخير أف تكوف لو القابمية لم

( والتي يمارسيا القائـ Persuasionوعمى ىذا األساس فإننا نكوف أما عمميتيف؛ األولى تسمى عممية اإلقناع)
عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي، فإذا كممت ىذه األخيرة بالنجاح، فينا نكوف أماـ عممية 

التي يظيرىا أفراد الجميور المستفيد، بمعنى أف عممية اإلقناع ىي االنطبلقة أو البداية  (Convictionاالقتناع)
 أما النياية واليدؼ المنشود ىو عممية االقتناع.

 المطمب الثاني: عناصر العممية اإلقناعية في حمالت التسكيؽ االجتماعي

جتماعي وتؤثر بدورىا عمى إقناع الجميور تتعدد عناصر العممية اإلقناعية في حمبلت التسويؽ اال
المستيدؼ، وفيما يمي نعرض المكونات الرئيسية ليذه العممية: المصدر، الرسالة، الوسيمة، الجميور 

 المستيدؼ، والغاية أو التأثير.

 الفرع األكؿ: المصدر أك القائـ عمى حمالت التسكيؽ االجتماعي

ي يبدأ عممية االتصاؿ بطرؼ بخر، والمقصود بو ىنا ىو ويقصد بو الشخص أو الييئة أو الجياز الذ
القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي بقصد إيصاؿ معمومات إلى الجميور المستيدؼ الخاصة بعممية 

                                                           
1
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التوعية مف أجؿ التأثير فيو سواء كاف ذلؾ عمى مستوى معموماتو أو اتجاىاتو أو سموكياتو، ويعتبر القائـ عمى 
 الجتماعي عنصرا ميما وأساسيا في العممية اإلقناعية.حمبلت التسويؽ ا

لذلؾ فإف اختيار المصدر المناسب يعتبر مف بيف الشروط الضرورية واليامة لنجاح العممية اإلقناعية في 
(، أف فاعمية االتصاؿ اإلقناعي Hovland & Kellyحمبلت التسويؽ االجتماعي، حيث يرى كؿ ىوفبلند وكيمي)

االجتماعي تخضع لمثقة الممنوحة لممصدر مف طرؼ الجميور المستيدؼ، وبالتالي يتـ  في حمبلت التسويؽ
لذلؾ وحتى تتـ عممية اإلقناع  .1تأويؿ الرسالة تبعا لمتقدير الذي يوليو المتمقي أو الجميور المستيدؼ لممصدر

صدر أو القائـ بشكؿ فعاؿ في حمبلت التسويؽ االجتماعي، البد مف توافر مجموعة مف الخصائص لدى الم
عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي ومف بينيا نذكر؛ المصداقية والثقة، الجاذبية، الكفاءة، الخبرة والموضوعية، 

 الميارات االتصالية واإلقناعية.

 الفرع الثاني: الرسالة

 تعتبر الرسالة العنصر الثاني الميـ في العممية اإلقناعية لحمبلت التسويؽ االجتماعي، وىي جممة
المعمومات واألفكار المرسمة مف طرؼ القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي إلى أفراد الجميور المستيدؼ، 
وبذلؾ فالرسالة تمثؿ مضموف حمبلت التسويؽ االجتماعي أو األىداؼ المراد الوصوؿ إلييا مف قبؿ القائـ عمى 

ماعي ترتبط ببناء الرسالة بالدرجة األولى ىذه الحمبلت. وعميو فإف عممية اإلقناع في حمبلت التسويؽ االجت
وكذلؾ بأسموب تقديميا، كما تظؿ الرسالة وخصائصيا المتغير األساسي والحاسـ في العممية اإلقناعية، ومف 
ىنا تبرز أىمية إعداد الرسالة وتخطيطيا مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ حمبلت التسويؽ االجتماعي. ونظرا ألىمية 

 إليو بشيء مف التفصيؿ في المبحث الرابع مف ىذا الفصؿ.ىذا العنصر فسيتـ التطرؽ 

 الفرع الثالث: الكسيمة

إذا كاف القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي ىو المسؤوؿ عف تصميـ وبناء الرسالة، فإف الوسيمة ىي 
يصاليا إلى الجميور المستيدؼ ومف ىذا المنطمؽ تبرز أىمية الوسيمة، لذلؾ  فإف اختيار المسؤولة عف نقميا وا 

الوسيمة المناسبة وحسف استخداميا في نقؿ وتوصيؿ رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي يعد مف األمور التي 
قناع الجميور المستيدؼ، أي أف االختيار السميـ لموسيمة االتصالية شرط  يجب مراعاتيا في عممية توجيو وا 

ويؽ االجتماعي. فأىمية الوسيمة كذلؾ تكمف في أساسي وفاعؿ لحصوؿ العممية اإلقناعية لرسائؿ حمبلت التس
كونيا موصبل جيدا أو غير جيد لمرسالة، كما أنيا قد تدعـ عمؿ وجيود القائـ عمى حمبلت التسويؽ 
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االجتماعي أو تيدمو، أي أف ىناؾ تمازجا واعتمادا متبادال بيف رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي ووسائؿ 
عندما تكممنا عف النظرية مع  وؿمف الفصؿ األ رابعفي المبحث التوضيحو اإلعبلـ واالتصاؿ وىذا ما تـ 

(: "الوسيمة ىي الرسالة" وىو يعني بذلؾ McLuhanالتسويؽ االجتماعي. حيث وفي ىذا الصدد يقوؿ ماكموىاف)
 أف استعماؿ وسيمة معينة في عممية االتصاؿ والتواصؿ قد يحدث تغيرا جذريا في أفراد الجميور المستيدؼ

 .1يفوؽ بكثير التغيير الذي يحدثو مضموف الرسالة في حد ذاتيا

لذلؾ فإف نجاح العممية اإلقناعية لحمبلت التسويؽ االجتماعي وحصوؿ التغيير في أفكار واتجاىات 
وسموكيات أفراد الجميور المستيدؼ، ال يعتمد فقط عمى مضموف الرسالة وصياغتيا، وعمى توفر الميارات 

داعية في الرسالة ومدى تمبية مضمونيا لحاجات أفراد الجميور المستيدؼ ورغباتو وتتبع ظروفو اإلدراكية واإلب
النفسية والطبيعية ومراعاتيا فقط، بؿ إف األمر أيضا مرتبط بالوسيمة المستخدمة في نقؿ مضموف الرسالة لما 

. باإلضافة إلى 2موكو والتأثير فيوليا مف أىمية كبيرة في التمكيف مف إقناع أفراد الجميور المستيدؼ وتغيير س
ذلؾ فإف القدرة اإلقناعية لوسائؿ االتصاؿ تختمؼ مف وسيمة ألخرى، فمقد أوضحت الدراسات أف القنوات 
االتصالية غير متساوية الكفاءة في نقؿ الرسائؿ اإلقناعية لحمبلت التسويؽ االجتماعي، وذلؾ وفقا لئلمكانيات 

لكؿ وسيمة وقدرتيا عمى التعامؿ مع شرائ  أفراد الجميور المتنوعة، وكذلؾ حسب التكنولوجية والسمات النوعية 
 .3موضوع التوعية في حد ذاتو

تستعيف حمبلت التسويؽ االجتماعي بوسائؿ اإلعبلـ عبلوة عمى أساليب االتصاالت المتخصصة ومف ثـ 
يع ىذه األساليب القدرة عمى مثؿ اتصاالت تغيير السموؾ واالتصاالت المباشرة بيف األشخاص، وتمتمؾ جم

تزويد الجميور المستيدؼ بالمعمومات والميارات الضرورية لحماية أنفسيـ ورفع مستوى الكفاءة الذاتية لدييـ 
لذلؾ فقنوات االتصاؿ في حمبلت التسويؽ ، ومف ثـ تجنيبيـ مف االنخراط في السموكيات المنطوية عمى الخطر

المستيدؼ مف ىذه الحمبلت، وال تخرج في الغالب عف شكميف مف االجتماعي تصنؼ بناء عمى الجميور 
أشكاؿ االتصاؿ، إما اتصاؿ جماىيري أو اتصاؿ شخصي، كما يمكف لمقائميف عمى حمبلت التسويؽ 
االجتماعي المزج بيف جميع أشكاؿ االتصاؿ، ويمكننا توضي  وسائؿ االتصاؿ لحمبلت التسويؽ االجتماعي 

 فيما يمي:

تعتبر وسائؿ االتصاؿ الجماىيري مف بيف أىـ الوسائط التي يستعمميا القائموف  التصاؿ الجماىيرم:أكال/ كسائؿ ا
عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي لما ليا مف دور بارز في إيصاؿ رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي إلى 
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لتسويؽ االجتماعي في شرائ  عريضة مف الجميور المستيدؼ والتأثير فييـ كما وضحنا ذلؾ في النظرية مع ا
. ويمكف توضي  أىـ وسائؿ االتصاؿ الجماىيري المستعممة في حمبلت التسويؽ االجتماعي في ألوؿالفصؿ ا

 العناصر التالية كما يمي:

يعتبر التمفزيوف مف بيف وسائؿ االتصاؿ األكثر جماىيرية واألقوى نفوذا ومقدرة في الوصوؿ إلى  التمفزيكف: (1
المختمفة ومخاطبتيا والتأثير فييا، ويتميز التمفزيوف بغنى لغتو التعبيرية وبتعدد عناصر  الشرائ   االجتماعية

التجسد الفني في مادتو وبتعدد الحواس التي يخاطبيا، حيث يستخدـ الكممة لمخاطبة الذىف ويستخدـ 
 .1الحقيقيالصورة لمخاطبة العاطفة ويستعمؿ الحركة والموف لتقديـ واقع تمفزيوني قريب مف الواقع 

ونظرا لمخصائص المتميزة لمتمفزيوف فإنو يستطيع أف يقـو بأدوار متعددة في مجاؿ التوعية والتثقيؼ في 
مجاالت الحياة المختمفة سواء الصحية أو االجتماعية أو االقتصادية، كما أف لو القدرة عمى عرض األحداث 

ؽ االجتماعي يساعد في إيضاح الصورة الحقيقية وقت وقوعيا، لذلؾ فإف استخداـ التمفزيوف في حمبلت التسوي
عف المشكمة المراد معالجتيا، كما يسيـ أيضا في نقؿ وعرض بعض المشاىد والمقاببلت الحية لبعض 

 السموكيات السمبية موضوع الحممة وأخذ أراء المسؤوليف وأفراد الجميور المستيدؼ حياليا.

ستطيع الوصوؿ إلى مختمؼ األفراد والجماعات والمناطؽ تعتبر اإلذاعة وسيمة اتصاؿ فعالة ت اإلذاعة: (2
متخطية بذلؾ كؿ الصعوبات والعوائؽ الطبيعية وغير الطبيعية، لذلؾ فاإلذاعة تعتبر مف بيف أسرع وسائؿ 
االتصاؿ وصوال إلى جميع الفئات والطبقات االجتماعية داخؿ المجتمع أمية كانت أو متعممة، حيث 

لمتعمـ واألمي والبصير والضرير كما يمكف سماعيا في مختمؼ األماكف، لذلؾ تستطيع اإلذاعة مخاطبة ا
ونظرا لمميزات التي تقدميا اإلذاعة وخاصة المحمية منيا، فإف حمبلت التسويؽ االجتماعي تستخدميا بشكؿ 

كرية واسع مف أجؿ مخاطبة أفراد الجميور المستيدؼ وتوعيتو والتأثير فيو وتشكيؿ األنساؽ المعرفية والف
 والقيمية واالتجاىية والسموكية لديو.

عبلمية فرعية داخؿ المنظومة  الكسائؿ المطبكعة: (3 تشكؿ وسائؿ االتصاؿ المقروءة منظومة اتصالية وا 
اإلعبلمية العامة في المجتمع، كما تعتبر األكثر مقدرة عمى تقديـ التفسير والتحميؿ والشرح واألكثر مناسبة 

لمتعمـ والمثقؼ، وتشمؿ الوسائؿ المطبوعة عمى كؿ مف الصحؼ والمجبلت لمخاطبة الجميور النوعي ا
والممصقات والكتب والنشرات والمطويات وغيرىا مف الوسائؿ المطبوعة والتي يمكف االستفادة منيا في نشر 

 رسائؿ ومضاميف حمبلت التسويؽ االجتماعي.
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ا الطباعة ىي األساس التقني الذي تقـو إف الخاصية األساسية لوسائؿ االتصاؿ المقروء ىي أف تكنولوجي
عميو مختمؼ ىذه الوسائؿ، وبالتالي فإف حاسة البصر وأداتيا العيف ىي وسيمة التعامؿ مع المادة المطبوعة، 
وأف فاعمية القراءة ىي أداة التواصؿ مع النص المطبوع، األمر الذي يعني أف جميور وسائؿ االتصاؿ المطبوع 

تعمـ بالضرورة ومثقؼ نسبيا، كما أف ظروؼ التعرض لممطبوع توفر لممتمقي القارئ كما أسمفنا ىو جميور م
حرية كاممة، فالمتمقي ىو الذي يسيطر عمى ظروؼ التعرض، فيو الذي يقرر ماذا يقرأ، وأيف يقرأ ومتى يقرأ، 

و مرة ثانية كما تتي  لو سيطرتو عمى ظروؼ التعرض فرصة مراجعة ما يقرأ واالحتفاظ بو وربما العودة إلي
 1وثالثة.

رساؿ  كسائؿ االتصاؿ اإللكتركني: (4 وىي مف بيف أحدث وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ لنشر الثقافة والتعميـ وا 
األخبار، وتتميز بأنيا فعالة وغير مكمفة وذات انتشار سريع وواسع كما أف خدماتيا تتميز بتجديد مستمر، 

إللكتروني)اإلنترنت والبريد اإللكتروني والفاكس والياتؼ لذلؾ يمكف االستفادة مف طاقات وسائؿ االتصاؿ ا
النقاؿ( وخصائصيا االتصالية في بث رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي التوعوية. ويمكف أف يتـ ذلؾ مف 
خبلؿ إنشاء مواقع خاصة لطرح القضايا المعالجة مف طرؼ حمبلت التسويؽ االجتماعي، تتضمف كافة 

 .2وتقديـ كافة التعميمات والتوجييات واإلرشادات التي يحتاجيا الجميور المستيدؼ المعمومات المتعمقة بيا
ونظرا لمتطور الذي تشيده وسائؿ االتصاؿ اإللكتروني وخاصة بعد ميبلد مواقع التواصؿ االجتماعي فإف 
حسف توظيؼ مواقع التواصؿ االجتماعي مف طرؼ القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي بإمكانو 

 المساىمة في توصيؿ الرسائؿ إلى أفراد الجميور المستيدؼ وخمؽ الوعي لدييـ.

يعتبر االتصاؿ الشخصي أحد مستويات االتصاؿ، ويعتمد ىذا النوع مف االتصاؿ  ثانيا/ كسائؿ االتصاؿ الشخصي:
لندوات أو عمى المقاء والتفاعؿ المباشر بالجميور المستيدؼ سواء مف خبلؿ المقاببلت أو المحاضرات أو ا

المقاءات في األماكف العمومية، وييدؼ ىذا النوع مف االتصاؿ بإقناع أفراد الجميور المستيدؼ بضرورة تبني 
أفكار ومضاميف حمبلت التسويؽ االجتماعي، كما يحمؿ االتصاؿ الشخصي أىمية ووزنا كبيريف في مضمار 

إلى تغيير السموؾ وأف ىذا التغيير قد ال يتحقؽ التسويؽ االجتماعي بالذات، ألف ىذا النوع مف التسويؽ ييدؼ 
إال مف خبلؿ اإلقناع المبني عمى المواجية؛ وجيا لوجو والحوار المتواصؿ مع الجميور المستيدؼ بتغيير 

 السموؾ.

 كما تكمف أىمية االتصاؿ الشخصي في مجاؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي في العناصر التالية:
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 صي بالقياس إلى الوسائؿ األخرى؛انخفاض تكمفة االتصاؿ الشخ  (1
 القدرة عمى توجيو الرسالة إلى الجميور المستيدؼ مباشرة؛  (2
 سيولة تقدير حجـ التعرض لمرسالة؛  (3
 .1تمقائية االتصاؿ الشخصي التي تظير بوضوح في المحادثات غير الرسمية  (4

المجتمع، أو الجماعات  لذلؾ قد تمجأ المنظمات االجتماعية غالبا إلى استخداـ األشخاص المؤثريف في
المرجعية المؤثرة مف أجؿ التأثير عمى قرارات الجميور المستيدؼ المتعمقة بتبني السموكيات الجديدة أو تغيير 
السموكيات القائمة. وقد تتمثؿ الجماعات المرجعية في المشاىير أو في شيوخ القبائؿ أو رؤساء المجتمع 

المجاؿ الصحي بالذات قد تساىـ المؤسسات الصحية والطبية المحمي أو حتى رؤساء ومموؾ الدوؿ. وفي 
وشركات تصنيع الدواء العالمية في رعاية الحمبلت والبرامج الصحية مف خبلؿ الترويج ليا في المجاالت 
المختمفة أو توفير الدعـ المادي لتمكيف القائميف عمى ىذه البرامج مف تخطيط ىذه البرامج وتنفيذىا بشكؿ 

أف استخداـ االتصاؿ الشخصي في حمبلت التسويؽ االجتماعي يتطمب االلتزاـ بمجموعة مف . كما 2سميـ
 النقاط الميمة والتي يمكف حصرىا في النقاط التالية:

 توفر ميارات اتصالية متميزة لممحاضر عف الحممة كقدرتو عمى اإلقناع؛ .أ 
 دد المتوقع حضوره؛التحضير المسبؽ لمقاء مف خبلؿ معرفة طبيعة الجميور المستيدؼ والع .ب 

ضبط خطة إقناع مف خبلؿ تحديد ىدؼ ومضموف المحاضرة وتحديد بعض اإلشكاليات التي قد تطرح في   .ج 
 الحضور؛

 يمكف االستعانة في المحاضرة عمى شيادات حية األمر الذي يزيد مف أىمية الرسالة؛ .د 
 استعماؿ لغة بسيطة ومفيومة مف طرؼ الجميع؛  .ق 
 حضور لئلجابة عف كؿ التساؤالت وتوضي  الجوانب الغامضة مف الحممة؛فت  باب النقاش لتدخبلت ال .ك 
استخداـ مختمؼ تقنيات العرض السمعية البصرية مما يساعد في تبسيط مضموف المحاضرة وتقديميا بشكؿ  .ز 

 .3متناسؽ ومنظـ

جو إف وسائؿ االتصاؿ السابقة عمى اختبلؼ أنواعيا وخصائصيا ولكي تنج  في تأدية رسالتيا عمى الو 
المطموب وخاصة عند استخداميا في حمبلت التسويؽ االجتماعي ينبغي أف تراعي طرح األفكار والقيـ التي 
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تجذب انتباه الجميور المستيدؼ وتثير اىتمامو حتى تبمغ الميؿ المطموب وىو خمؽ الوعي لدى أفراد الجميور 
 المستيدؼ.

 الفرع الرابع: المتمقي أك الجميكر المستيدؼ

ميور المستيدؼ اليدؼ النيائي مف عممية التوعية التي تقـو بيا حمبلت التسويؽ االجتماعي، يعتبر الج
ومف ثـ فردود العمؿ أو الفعؿ اإلقناعي لحمبلت التسويؽ االجتماعي سيحددىا بشكؿ كبير الممتقي أو أفراد 

جاه المطموب والمأموؿ مف الجميور المستيدؼ. وعميو ومف أجؿ تحديد فاعمية ىذه الردود بالشكؿ الجيد وباالت
قبؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي، فإنو يكوف لزاما عمى القائـ بحمبلت التسويؽ االجتماعي معرفة مجمؿ 
الخصائص لمجميور المستيدؼ ومكتمؿ العوامؿ المؤثرة عميو، ودوف ذلؾ فإنو يكوف مف الصعب الوصوؿ إليو 

قناعو ميما كانت الرسالة، حتى لو صممت تصميما  جيدا، وميما كانت قدرات القائـ عمى ىذا النوع مف وا 
ومف بيف الخصائص أو العوامؿ المؤثرة عمى الجميور المستيدؼ نجد العوامؿ النفسية واالجتماعية  الحمبلت.

 .ثالثبشيء مف التفصيؿ في الفصؿ ال والعوامؿ الثقافية وغيرىا، والتي سوؼ يتـ التطرؽ إلييا

 تأثيرالفرع الخامس: الغاية أك ال

إف تحديد األىداؼ مف وراء الرسالة اإلقناعية لحمبلت التسويؽ االجتماعي يعتبر مف األساسيات 
والضروريات الميمة إلنجاح ىذه الحمبلت، لذلؾ فشكؿ ونوعية ومضموف الرسالة اإلقناعية متعمؽ بشكؿ كبير 

حمبلت التسويؽ االجتماعي إما الوقاية بالغاية أو التأثير المراد الوصوؿ إليو، فقد يكوف اليدؼ أو الغاية مف 
والتوعية أو معالجة المشكمة نيائيا، وعميو فالرسالة اإلقناعية تختمؼ طبقا الختبلؼ اليدؼ أو التأثير المراد 

 الوصوؿ إليو سواء عمى مستوى المعرفة أو االتجاه أو السموؾ ألفراد الجميور المستيدؼ.

بالرسالة اإلقناعية، فاليدؼ قد يكوف في تغيير المعتقدات أو  وعمى ىذا األساس يشترط أف يرتبط اليدؼ
توجيو اآلراء أو تحويؿ األفكار أو تعزيزىا، لذلؾ فمف غير المعقوؿ أف يكوف اليدؼ غامضا أو مشوشا، وبذلؾ 
يعد ىدفا ناقصا، فاليدؼ يجب أف يكوف متنوع بتنوع موضوع الرسالة ولبيا، وىذا ما يؤكد عمى ضرورة دراسة 

رسالة وأىدافيا دراسة مستفيضة ووافية، والتخطيط ليا بعناية تامة، خاصة إذا كاف التغيير المقصود بعيد ال
. كما يشترط أف يتضمف تصميـ الرسالة اإلقناعية لحمبلت التسويؽ االجتماعي توجيو 1المدى وليس بنيا

د الجميور المستيدؼ، فالتأثير اإلقناعي اإلدراؾ والدوافع واالستجابة وكذلؾ العوامؿ االجتماعية والنفسية ألفرا
عممية في المعرفة أو االتجاىات أو السموؾ يمثؿ عممية معقدة يشترط التعامؿ معيا عمى أنيا عممية تعمـ. ف
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التغيير االجتماعي تعتمد بشكؿ كبير عمى فكرة التعمـ وذلؾ بيدؼ غرس أفكار وبرامج اجتماعية وسموكية 
(، Elbert Bandouraأللبرت باندورا)(social Learning theoryية التعمـ االجتماعي)معينة، فوفقا لما طرحتو نظر 

فإف األفراد يمكف أف يتعمموا مف خبلؿ المشاىدة والمبلحظة أشياءا كثيرة يمكف أف تؤثر بشكؿ كبير في 
 .1سموكياتيـ

ي تحديد األثر المتحقؽ ومنو فالخطوة األخيرة في العممية اإلقناعية لحمبلت التسويؽ االجتماعي تتمثؿ ف
فعميا ومقارنة النتائج باألىداؼ الموضوعة مسبقا في بداية العممية، كما نشير ىنا إلى نقطة ميمة وىي أف 
بعض رسائؿ العممية اإلقناعية لحمبلت التسويؽ االجتماعي قد تكوف ليا تأثيرات ذات مفعوؿ متأخر، ومف ثـ 

ت صحيحة عف الفاعمية عمى المدى القريب، وذلؾ لكوف أف األثر فالقياسات العاجمة والمستعجمة ليست مؤشرا
ومف أجؿ التفصيؿ أكثر في مفيـو  .2اإلقناعي يمكف أف يستمر حتى عندما تكوف مادة االنطبلؽ قد نسيت

 تأثير حمبلت التسويؽ عمى أفراد الجميور ارتأينا أف نعالج ذلؾ في المطمب الرابع مف ىذا المبحث.

 ستراتيجيات العممية اإلقناعية في حمالت التسكيؽ االجتماعيالمطمب الثالث: ا

لما كاف اإلقناع ىو عبارة عف نوع مف التأثير االجتماعي يحاوؿ فيو القائـ عمى حمبلت التسويؽ 
االجتماعي تغيير اتجاىات وسموكيات الجميور المستيدؼ، مف خبلؿ إيصاؿ معمومات معينة تساعد عمى 

موؾ أفراد الجميور المستيدؼ، لذلؾ فإف استراتيجيات اإلقناع في حمبلت إحداث تغيير مستيدؼ في س
التسويؽ االجتماعي ترتكز عمى أساس أف التعديؿ الواقعي لمسموؾ ىو اليدؼ الذي ينشده القائـ عمى حمبلت 

ولما  التسويؽ االجتماعي، باعتباره المعيار األساسي لتحديد ما إذا كانت ىذه الحمبلت قد نجحت أـ لـ تنج .
كاف اإلقناع عبارة عف اتصاؿ مخطط، فإنو يقـو عمى استراتيجيات أساسية في تخطيط حمبلت التسويؽ 
االجتماعي الفعالة والناجحة، بيدؼ تشجيع نوع معيف مف السموؾ أو تعديؿ نوع بخر وكؿ ذلؾ حسب المشكمة 

 المراد معالجتيا، وتشمؿ ىذه اإلستراتيجيات ما يمي:

 ينامكية النفسية؛اإلستراتيجية  الد 
 اإلستراتيجية الثقافية االجتماعية 
 .)إستراتيجية إنشاء المعاني )الصورة الذىنية 
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 الفرع األكؿ: اإلستراتجية الديناميكية النفسية

، والذي يمثؿ حجر األساس في عممية العامؿ النفسي األساسي في ىذه اإلستراتيجية ىو عممية اإلدراؾ
االستجابة(، حيث  -الفرد -تـ السيطرة عميو وفقا لصيغة أساسية لعممية التعمـ)المؤثرالتعمـ، بمعنى أف السموؾ ي

توض  ىذه الصيغة أنو يتـ استقباؿ المعمومات أو المؤثرات بواسطة الحواس مف العالـ الخارجي، وأف 
ستراتجية خصائص الفرد ستشكؿ نوعية االستجابة التي ستحدث ومف ثـ نوع السموؾ الذي سُيتبع. إف جوىر اإل

النفسية ىو تركيزىا عمى العوامؿ النفسية المكتسبة والمؤثرة عمى سموؾ األفراد أو الجميور، والتي مف بينيا: 
الدوافع، المعتقدات، التعمـ، االتجاىات، واإلدراؾ، ويعتبر اإلدراؾ ىو الخطوة األساسية وأوؿ بدايات سمـ 

 تـ بقية العمميات األخرى.اإلشباع لدى الفرد، وبدوف اإلدراؾ ال يمكف أف ت

لذلؾ يؤكد الكثير مف الباحثيف إلى أف الرسالة اإلقناعية في حمبلت التسويؽ االجتماعي ىي تمؾ التي 
تتميز بخصائص جديرة بالتأثير عمى البنية اإلدراكية لمفرد، مما يجعؿ اإلقناع عف طريؽ حمبلت التسويؽ 

ـ ممكنة، بمعنى أف المعمومات التي يتـ تخطيطيا في االجتماعي المستندة عمى وسائؿ االتصاؿ واإلعبل
حمبلت التسويؽ االجتماعي بميارة ويتـ تقديميا عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية، يمكف استخداميا 

. ولما كاف التركيب الداخمي 1بفاعمية لمسيطرة عمى السموؾ البشري عف طريؽ التأثير عمى العوامؿ اإلدراكية
و نتاج التعمـ المكتسب، وكاف ىذا األخير يمر مف خبلؿ بوابة اإلدراؾ، ولما كاف اإلدراؾ في لمنفس البشرية ى

حد ذاتو ينطمؽ عبر عنصر االنتباه، لذلؾ فإنو عندما يقتحـ التشويش أية عممية اتصالية فإف المتمقي سيتوقؼ 
الممكف استخداـ حمبلت التسويؽ عف االنتباه لما يعرض ويقدـ لو مف رسائؿ، وعميو فإف ىذا التأكيد يجعؿ مف 

االجتماعي ذات الرسائؿ البلفتة لبلنتباه، عف طريؽ االستعانة بوسائؿ االتصاؿ الجماىيري أو االتصاؿ 
 الشخصي لتعديؿ ذلؾ التركيب ومف ثـ تعديؿ أو تغيير السموؾ. والشكؿ الموالي يوض  ذلؾ:

 (: اإلستراتيجية الديناميكية لإلقناع18الشكؿ رقـ )

 

 
                                                           

 ثالثين من ادلبحث الثالث للفصل الدلزيد من ادلعلومات حوؿ موضوع اإلدراؾ يرجى مراجعة ادلطلب الثا
1
.424، ص.مرجع سبق ذكرهديفلًن ملفٌن، بوؿ رككيتش:  

رسالة اتصالية 
 لإلقناع

تؤدم إلى  تعديؿ أك 
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 أك يشكؿ سمككا عمنيا
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 الفرع الثاني: اإلستراتيجية الثقافية االجتماعية

تبيف ىذه اإلستراتجية أىمية العوامؿ الثقافية واالجتماعية في تشكيؿ سموكيات األفراد وأنيا تمثؿ المنطمؽ 
قدرا كبيرا مف الذي تتشكؿ عميو ىذه السموكيات، حيث تفترض العمـو االجتماعية وعمى عكس عمـ النفس، أف 

السموؾ اإلنساني تشكمو قوى خارج الفرد ولعؿ أبرزىا العوامؿ االجتماعية والثقافية، حيث يؤكد عمماء االجتماع 
تمعب دورا ميما في تحديد طريقة تبني األفراد لؤلفكار واألشياء الجديدة، وىي  أف العوامؿ الثقافية واالجتماعية

سموؾ المبلئـ ضمف السياؽ االجتماعي، كما أنيا تمعب دورا ميما في مصادر يحصؿ منيا األفراد عمى شكؿ ال
صياغة وتوجيو السموؾ العمني لؤلفراد، وبالتالي فيي تشكؿ خطوطا توجييية لقدر كبير مف سموؾ الفرد، وفي 

(؛ إذا أردنا أف نحقؽ تغييرا، فيجب أف نتعامؿ مع الفرد كعضو في Kert Levinىذا الصدد يقوؿ كيرت ليفيف)
. لذلؾ فاإلستراتيجية الثقافية االجتماعية تركز عمى مكونات التنظيـ االجتماعي كمؤثر فعاؿ عمى 1جماعات

السموكيات الفردية، وأف ىذه العوامؿ الخارجية تجعؿ األفراد يختاروف مجموعة مف األفعاؿ كبديؿ لمشاعرىـ 
الفرد يقـو بأفعاؿ قد تكوف في بعض  ونزواتيـ الداخمية، أي أف السموؾ مفروض مف طرؼ المجتمع مما يجعؿ

األحياف متناقضة ألحاسيسو الداخمية لكنو مجبر عمييا، وىذا ما يدؿ عمى السيطرة االجتماعية التي يمارسيا 
المجتمع أو النظاـ االجتماعي ككؿ عمى الفرد، ومف ىنا فإف النتيجة ستكوف؛ "تعمـ، امتثاؿ أو عقاب"، بدال 

 . والشكؿ الموالي يوض  ذلؾ: 2سموؾ"، حسب الديناميكية النفسيةمف؛ "تعمـ، شعور، عمؿ أو 

 (: اإلستراتيجية االجتماعية الثقافية لإلقناع19الشكؿ رقـ )

 

وألىمية العوامؿ الثقافية واالجتماعية في تشكيؿ سموكيات األفراد، فإنو ينبغي عمى القائـ باالتصاؿ 
تسويؽ االجتماعي أف يراعي مثؿ ىذه العوامؿ، ويتخذ منيا مدخبل يساىـ في تعزيز وخاصة في حمبلت ال

نجاح رسالتو التوعوية مف خبلؿ تحديد رسائؿ اإلقناع والقواعد الخاصة بالسموؾ االجتماعي. وغالبا ما يتـ  وا 
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 أك أدكار أك مراتب، أك عقكبات

صػػػػػياغة أك تعػػػػػديؿ تعريفػػػػػات 
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 عميو ألعضاء الجماعة

رسالة 
 مقنعة
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ع مف حمبلت استعماؿ قادة الرأي أو الشخصيات المعروفة في المجتمع وحتى كبار المسؤوليف في ىذا النو 
التسويؽ االجتماعي، وذلؾ بيدؼ إثارة الحماس وخمؽ نوع مف التعاوف بيف القائميف عمى الحممة وأفراد الجميور 
المستيدؼ. فالتقبؿ والتفاعؿ مع رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي وفؽ ىذه اإلستراتيجية يتطمب توافقا 

فرد يتصرؼ خارج سياؽ الرسالة فإنو يمثؿ مف وجية  جماعيا في الرأي وتأييدا لمحتوى الرسائؿ، ومف ثـ فكؿ
 النظر االجتماعية سموكا شاذا وغير مقبوؿ.

 الفرع الثالث: إستراتجية إنشاء المعاني)بناء الصكرة الذىنية(

تعتمد ىذه اإلستراتيجية عمى أىمية العبلقة بيف المعرفة والسموؾ، فالمعرفة تشكؿ السموؾ، كما تمعب 
جتماعي المعتمدة عمى وسائؿ االتصاؿ الجماىيري دورا ميما في بناء المعنى، كما أف ليا حمبلت التسويؽ اال

القدرة عمى تثبيتو وتوسيعو ودعـ الصور الذىنية لدى المتمقي. وأساس ىذه اإلستراتيجية مستنبط مف نظرية 
 تسويؽ االجتماعي.ضمف نظرية مع ال وؿفي المطمب الثالث مف الفصؿ األالغرس الثقافي التي تحدثنا عنيا 

وعميو فاإلنساف يتصرؼ حياؿ العالـ الخارجي بناء عمى ما يحممو مف معاف، وىذه البنية الداخمية تزود 
اإلنساف بتعريفات لممواقؼ التي تواجيو، ومف ثـ فالتصرؼ إزاءه منبثؽ مف بنيتو المعرفية الداخمية، وىذه 

ريقة التي تؤثر بيا محتويات رسائؿ حمبلت التسويؽ الخمفية التي وظفيا عمماء االتصاؿ في تفسيرىـ لمط
االجتماعي والحمبلت العامة عمى السموؾ، فيـ يروف أف كؿ حمبلت االتصاؿ الجماىيري ومف بينيا حمبلت 
التسويؽ االجتماعي تشكؿ صورا ذىنية لدى أفراد الجميور المتمقي وتحدد سموكو إزاء القضايا التي تعالجيا، 

إزاء العالـ الخارجي وتؤثر بذلؾ عمى سموكو، كما أنيا تساعد الجميور المتمقي عمى ترتيب  وُتَكِوف معتقداتو
المعاني الداخمية حسب أولويتيا وتجعؿ مواضيع معينة ذات أىمية وأخرى أقؿ أىمية وتحدد التفكير في 

لممعاني أو مواضيع معينة دوف أخرى. ومنو فإف ىذه اإلستراتجية يمكف أف تكوف عمى شكؿ إنشاء جديد 
استبداؿ معاني بأخرى أو تثبيت معاني جديدة في حالة تعزيز السموكيات القائمة بسبب فتورىا، وبالتالي فإف 
تعرض الجميور المستيدؼ لكـ كافي مف المعمومات تؤدي إلى تنشئة معاني في منظومتو المعرفية، والتي 

 . والشكؿ الموالي يوض  ذلؾ:1تؤدي بدورىا إلى انبثاؽ السموؾ المتوافؽ واليدؼ اإلقناعي
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 (: إستراتيجية إنشاء المعاني  لإلقناع20الشكؿ رقـ )

 

فالمعمومات والمعارؼ التي تقدميا حمبلت التسويؽ االجتماعي وخاصة التي تتصؼ باالستمرارية، ليا 
تؤدي في النياية إلى تشكيؿ صور ذىنية أو دور في تكويف المعارؼ واالنطباعات لدى الجميور المستيدؼ، و 

عقمية تؤثر في تصرفات اإلنساف وسموكياتو، فبناء المعاني ورسـ الصور الذىنية التي تقـو بيا حمبلت التسويؽ 
االجتماعي المستندة عمى وسائؿ االتصاؿ الجماىيري يجعؿ أفراد المجتمع مدركيف لما يحيط بيـ مف أحداث 

مثبل إذا تـ تطبيؽ ىذا النوع مف اإلستراتيجيات في مجاؿ التوعية المرورية، فعمى حمبلت وقضايا إدراكا تاما. ف
التسويؽ االجتماعي أف تقـو بتغيير المعنى اإليجابي الذي يضفيو السائقوف عمى بعض السموكيات كالسرعة، 

عف ىذه السموكيات  التجاوزات أو االستخفاؼ بقانوف المرور، وىنا ال بد مف خمؽ أو تكويف المعنى السمبي
وربطيا بمعاني التيور، وعدـ التحضر، لذلؾ ومف أجؿ تكويف ىذا المعنى السمبي ال بد مف التعرؼ أوال عمى 
معاني مناقضة تعمؿ عمى تكويف اتجاه معاكس، فتغيير المعنى يفضي إلى تغيير السموؾ حسب إستراتيجية 

 إنشاء المعاني. 

 كيؽ االجتماعي اإلقناعيةالمطمب الرابع: تأثيرات حمالت التس

يعتبر التأثير أحد نواتج عممية االتصاؿ، فقد أعطى العديد مف الباحثيف في مجاؿ االتصاؿ أىمية كبيرة 
لمفيـو التأثير وىذا باعتباره مركب ضروري وىاـ ولديو مركزية جوىرية في عممية االتصاؿ، فالتأثير ىو نتيجة 

ر والمتمثؿ في القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي والمتأَثر لتفاعؿ اجتماعي بيف عامميف وىما المؤث
والمتمثؿ في الجميور المستيدؼ باعتباره المتمقي لرسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي، لذلؾ فدراسة التأثيرات 
الناتجة عف التعرض لرسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي يعد أمرا حيويا يتطمب مف القائميف عمى حمبلت 

اآلثار أو التعديبلت التي يمكف أف  يؽ االجتماعي متابعتو كمقياس لتحديد مدى نجاح الحمبلت، أي أفالتسو 
تحدثيا وتولدىا رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي اإلقناعية في معرفة واتجاىات وسموؾ أفراد الجميور 

 المستيدؼ تعد مف أىـ الجوانب االتصالية في موضوع حمبلت التسويؽ االجتماعي.

رسالة اتصالية 
 مقنعة

تؤدم إلى معاف جديدة أك 
 تغيرات في المعاني

المعاني تعطي تكجييا 
 لمعمؿ أك السمكؾ

ديفمير ممفيف، بكؿ رككيتش: نظريات كسائؿ اإلعالـ، الدار الدكلية لمنشر كالتكزيع، الطبعة الرابعة، ترجمة 
 .402، ص.1993كماؿ عبد الرؤكؼ، القاىرة، 
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وقد تـ تعريؼ التأثير عمى أنو: ذلؾ التغيير الذي يطرأ عمى سموؾ مستقبؿ الرسالة االتصالية، فقد تمفت 
انتباىو ويدركيا ويتعمـ منيا شيئا، أو أنو قد يغير مف اتجاىو وُيَكوف اتجاىا جديدا، أو يعدؿ مف سموكو القديـ، 

عمى أنو: التغيير الذي يمكف أف يحدثو التعرض لمرسائؿ . كما تـ تعريؼ التأثير 1أو أّنو ال يولي أي اىتماـ بيا
االتصالية عمى الحالة النفسية أو الذىنية أو المعرفية أو الثقافية أو االجتماعية لمجميور المستيدؼ، أو عمى 

 2بعضيا أو عمييا كميا.

ات أفراد ولما كانت رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي اإلقناعية تستيدؼ التأثير عمى معارؼ ومدرك
الجميور المستيدؼ مف أجؿ استمالة سموكيـ الحالي والمستقبمي، حيث تعتمد عممية التأثير عمى بلية إقناعية 
يتـ مف خبلليا إحداث سمسمة مف اآلثار اإلدراكية التي تبدأ بتعريؼ أفراد الجميور المستيدؼ بأفكار ومضموف 

كثر تقدما مف حيث مضمونيا السموكي كتكويف حمبلت التسويؽ االجتماعي وصوال إلى أثار إدراكية أ
االنطباعات ثـ القناعات فاالتجاىات والميوؿ السموكية ثـ النوايا وأخير السموؾ نفسو. لذلؾ فإننا سوؼ نعتمد 
في دراستنا عمى تقييـ فاعمية حمبلت التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ دراسة التأثير  الخارجي ليذه الحمبلت أو 

تو في الجميور المستيدؼ. لذلؾ وانطبلقا مما سبؽ، وانطبلقا مما تـ تحميمو في نظرية مع األثر الذي أحدث
يمكننا القوؿ أف رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي اإلقناعية تستيدؼ  وؿلتسويؽ االجتماعي في الفصؿ األا

تأثير تتـ عمى ثبلثة التأثير بشكؿ معيف في معرفة ووجداف وسموؾ أفراد الجميور المستيدؼ، أي أف عممية ال
 مستويات كما يمي:

 لفرع األكؿ: التأثيرات المعرفيةا

لما كانت المعرفة ىي كؿ المعمومات التي يحوزىا أفراد الجميور المستيدؼ وتشمؿ عمى المعتقدات 
واألفكار واآلراء حوؿ موضوع مف المواضيع، ولما كانت ىذه المعرفة تتشكؿ عف طريؽ  المعمومات التي 

ا الجميور المستيدؼ عف طريؽ الحواس المختمفة والتي تستحوذ عمى انتباىو فيقبميا اإلطار المرجعي يستقبمي
أو يرفضيا، أي أف العقؿ عندما يستقيؿ المعمومات الجديدة يقـو بتصنيفيا وربطيا بالمعمومات التي تـ تخزينيا 

ياء أو األحداث. لذلؾ فحصوؿ مف قبؿ، وعف طريؽ ىذا التصنيؼ والربط تتكوف المعرفة عف طبيعة األش
الجميور المستيدؼ عمى المعمومات الكافية والدقيقة عف بعض القضايا واألحداث تتولد لديو المعرفة وعف 
طريؽ المعرفة تتغير مواقفو واتجاىاتو، فحمبلت التسويؽ االجتماعي لمتوعية عندما تقـو بذلؾ فإنيا تبدأ بيذا 

                                                           
 ص ،2004 اجلزائر، قسنطينة، كالتمجة، لبحثل االتصاؿ اجتماع علم سلرب األساتذة، من رلموعة ترمجة منهجية، عناصر ؛االتصاؿ يف البحث :فايل برنارد الرامي، أالف1

132. 
2
ادة الدكتوراه يف علـو (، أطركحة مقدمة لنيل شه2006-1995ادلنهجية لدراسات التلقي؛ دراسة نقدية حتليلية ألحباث اجلمهور يف اجلزائر)لي قسايسية: ادلنطلقات النظرية ك ع

 .41.، ص2007علـو اإلعالـ، قسم علـو اإلعالـ كاالتصاؿ، جامعة اجلزائر، كلية العلـو السياسية ك بوكركح،   االتصاؿ، حتت إشراؼ الدكتور: سللوؼاإلعالـ ك 
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المعرفة حوؿ طبيعة الحدث أو القضية حتى يستطيع أفراد الجميور الجانب وىو تزويد أفراد الجميور ب
المستيدؼ فيميا والتفاعؿ معيا. لذلؾ فإف التأثيرات المعرفية تتمثؿ بشكؿ أساسي في تأثير رسائؿ حمبلت 
التسويؽ االجتماعي عمى مدركات ومعارؼ أفراد الجميور المستيدؼ مف خبلؿ تزويده بقدر كبير مف المعارؼ 

ومات عف القضية المراد معالجتيا، وىذا بغية  تعديؿ البنية المعرفية لدى الجميور المستيدؼ، حيث والمعم
تعتبر عممية التعديؿ ىذه أحد األسس الموجية لتعديؿ أنماط التفكير والمعتقدات الخاطئة؛ فإذا تـ تحديد تمؾ 

يمة والتي ىي مظاىر السموكيات غير المعتقدات وأساليب التعامؿ العقبلنية مع المواقؼ غير الصحيحة والسم
السميمة في كثير مف األحياف أمكف التعامؿ مع تمؾ المعتقدات وذلؾ بإعداد استراتيجيات التدبر، ولما كانت 
التأثيرات المعرفية مرتبطة بالتغييرات التي تشمؿ التغير في المعرفة أو التفكير  لدى أفراد الجميور المستيدؼ 

ة الوسيمة االتصالية عمى تحفيز نوع معيف مف العمميات العقمية المعرفية كاالنتباه فيي مرتبطة كذلؾ بقدر 
واإلدراؾ والتذكر، لذلؾ فمما نتحدث عف مفيـو فاعمية محتوى االتصاؿ التسويقي فإف ذلؾ يكوف مرتبط أساسا 

العمميات المعرفية بقدرة تأثير رسالة أو وسيمة اتصالية معينة أكبر مف غيرىا، ويكوف ذلؾ بناء عمى قياس 
 المرتبطة بالتعرض لممضموف أو الوسيمة االتصالية ذاتيا باإلضافة إلى فيـ مضموف تمؾ الرسائؿ.

وعمى الرغـ مف االرتباط القوي بيف االتجاىات واالستجابات المعرفية فإنيما ال يمثبلف شيئا واحدا، 
تحدث في وقت معيف بينما االتجاه يعبر عف فاالستجابات المعرفية ىي ناتج عممية معالجة المعمومات التي 

شعور ايجابي أو سمبي نحو الموضوع أو القضية المعمنة مف قبؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي، لذلؾ فاالتجاه 
يمكف أف يؤثر أو يتأثر بالمعارؼ والمعمومات التي يمتمكيا الفرد ولكنو في الوقت ذاتو أكبر مف كونو مجرد 

المعرفية. أي أف زيادة المعرفة ال تعني بالضرورة تغيير في االتجاه، لذلؾ فعندما  ممخصا بسيطا لبلستجابات
تحدث زيادة المعرفة لدى أفراد الجميور المستيدؼ تختمؼ التغييرات التي تحدثيا رسائؿ حمبلت التسويؽ 

 االجتماعي اإلقناعية عمى اتجاىات وسموكيات الجميور المستيدؼ باختبلؼ خصائصو.

لى ما سبؽ، فإف النموذج المعرفي في تقويـ تأثير حمبلت التسويؽ االجتماعي في ربطو بيف باإلضافة إ
ينبني عمى اعتقاد راسخ بأف الذيف ال يقوموف بأي سموؾ نحو شيء ما غالبا ما يفتقدوف إلى  السموؾ والمعرفة

مكانية السموؾ نحوه، كذلؾ فإف السموؾ ا لخاطئ غالبا ما يبنى عمى القدرة عمى معرفة أو دراسة ىذا الشيء وا 
معرفة خاطئة بالشيء، وقد توصمت العديد مف الدراسات إلى أف لرسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي القدرة 
عمى نشر المعرفة بالقضايا التي تخص المجتمع إال أف ذلؾ ال يعني أف المعرفة بالشيء تتحوؿ تمقائيا إلى 
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ة التي تؤثر في درجة تحوؿ المعرفة إلى سموؾ ومف بينيا سموؾ فعمي، فيناؾ العديد مف العوامؿ الوسيط
 .1العوامؿ الديمغرافية والنفسية

 الفرع الثاني: التأثيرات الكجدانية/العاطفية

إف المثيرات الحسية أو المنبيات الذىنية التي تخمقيا رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي لدى أفراد 
المشاعر والعواطؼ أو العقؿ والمنطؽ، حيث إف العواطؼ الكامنة  الجميور المستيدؼ يتحكـ فييا أمراف وىما:

لدى الفرد يتـ استثارتيا حينما يفقد العقؿ أو المنطؽ دوره في السيطرة عمييا، ومف ىنا تصب  االستعدادات 
العاطفية والوجدانية لدى أفراد الجميور المستيدؼ نحو أفكار ومضاميف رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي 

ف وأفضؿ، وعميو فإف تأثير رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي في النواحي العاطفية أو الوجدانية يعتمد أحس
بشكؿ كبير عمى الطريقة التي يدرؾ بيا أفراد الجميور المستيدؼ ىذا التنبيو وطريقة تفسيرىـ لو، وىذا معنى 

التنبيو االتصالي لرسائؿ حمبلت التسويؽ  االستجابة الوجدانية التي تتشكؿ لدى أفراد الجميور المستيدؼ تجاه
االجتماعي الذي يقود إلى الطريقة التي تـ بيا إدراؾ وتفسير مضموف التنبيو، لذلؾ تختمؼ االستجابات 
الوجدانية لدى أفراد الجميور المستيدؼ نتيجة الختبلؼ إدراكيـ وتفسيرىـ لمضموف رسائؿ حمبلت التسويؽ 

ره يعود إلى عوامؿ التعمـ والدافعية والشخصية التي تختمؼ مف فرد إلى أخر االجتماعي، وىذا االختبلؼ بدو 
 وكذلؾ الفروؽ الثقافية والعمرية لدى أفراد الجميور المستيدؼ.

ولما كانت االتجاىات عبارة عف استجابات عاطفية ووجدانية تتكوف مف خبلؿ التجارب السابقة واالرتباط 
ائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي بإمكانيا أف تحدث تأثيرات عمى اتجاىات بيف المنبو واالستجابة لذلؾ فإف رس

 .2أفراد الجميور المستيدؼ مف خبلؿ تغييرىا أو تعديميا أو تدعيميا وذلؾ حسب نوع القضية المراد معالجتيا

 الفرع الثالث: التأثيرات السمككية

التي تطرأ عمى سموؾ أفراد الجميور نتيجة  يقصد بالتأثيرات السموكية تمؾ التأثيرات التي تتعمؽ بالتغيرات
تعرضيـ لمرسائؿ اإلقناعية لحمبلت التسويؽ االجتماعي، وتعتبر ىذه التأثيرات مف أصعب أنواع التأثير إذ 
تعتبر ىي المرحمة األخيرة مف سمسمة التأثيرات بعد كؿ مف التغيرات المعرفية والتغيرات الوجدانية، ورغـ أف 

أكثر وضوحا مف التغييرات المعرفية والوجدانية إال أنو مف الصعب في كثير مف الحاالت  التغييرات السموكية
إرجاع ىذه التغييرات إلى رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي واعتبارىا ىي السبب الوحيد في ىذا السموؾ، بؿ 

                                                           
1
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إحداىا وربما أكثرىا إف السموؾ ىو عبارة عف محصمة لمعديد مف العوامؿ ورسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي 
   .1إثارة وفعالية

لذلؾ يمكننا القوؿ أف اليدؼ النيائي مف  حمبلت التسويؽ االجتماعي ىو تيذيب سموؾ الجميور مف 
خبلؿ التركيز عمى الجوانب النفسية لو والسعي إلى إقناعو بتقبؿ السموكيات الصحية السميمة وجعمو يؤمف 

ف التأثيرات السموكية تتمثؿ في انعكاس تأثير الرسالة االتصالية لحمبلت بجدوى االمتثاؿ ليا، وبتعبير بخر فإ
التسويؽ االجتماعي عمى سموؾ أفراد الجميور المستيدؼ بشكؿ ممموس قابؿ لمقياس وىو ما يشكؿ أبرز 

 أشكاؿ التأثير وضوحا.
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 تماعيالمبحث الرابع: الرسالة اإلقناعية المستخدمة في حمالت التسكيؽ االج

الرسالة االتصالية بشكؿ عاـ ىي رسالة متجانسة تَُبث إلى جميور غير متجانس وىذا ىو المفيـو األولي 
لمرسالة في االتصاؿ الجماىيري، ولكي تكوف الرسالة متجانسة وفقا ليذا المفيـو البد أف تصاغ وفؽ ثقافة 

ومحور العممية اإلقناعية في حمبلت  مشتركة موجودة فعبل أو مفترض وجودىا. ولما كانت الرسالة ىي لب
التسويؽ االجتماعي، كونيا تعبر عف مشكمة أو ظاىرة أو قضية أو موقؼ يحاوؿ مف خبلليا القائـ عمى 

 حمبلت التسويؽ االجتماعي مخاطبة الجميور المستيدؼ.

دراؾ وتقييـ المتمقي لمرس الة، ومف األمور لذلؾ فإف شكؿ ومحتوى الرسالة لو وزف كبير في تحديد انتباه وا 
التي يجب مراعاتيا في الرسالة مثبل: جاذبيتيا، أسموب االتصاؿ، نوع الحجج، مدة الرسالة وتكراراىا...، وىناؾ 
العديد مف الدراسات حوؿ األثر اإلقناعي لرسالة حممة التسويؽ االجتماعي. لذلؾ ونظرا ألىمية الرسالة في 

يا بنوع مف التفصيؿ في ىذا المبحث مف خبلؿ التطرؽ إلى حمبلت التسويؽ االجتماعي، أردنا أف نعالج
 العناصر التالية:

 مفيـو الرسالة اإلقناعية ومراحؿ إعدادىا؛ 
 استماالت الرسالة اإلقناعية لحمبلت التسويؽ االجتماعي؛ 
 أساليب الرسالة اإلقناعية في حمبلت التسويؽ االجتماعي؛ 
 ت التسويؽ االجتماعي.شروط وعوامؿ نجاح الرسالة اإلقناعية في حمبل 
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 المطمب األكؿ: مفيـك الرسالة اإلقناعية كمراحؿ إعدادىا

تمثؿ الرسالة حمقة الوصؿ بيف القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي وبيف أفراد الجميور المستيدؼ، 
مف الناحية المغوية، ثـ  لذلؾ ونظرا ألىمية الرسالة في حمبلت التسويؽ االجتماعي ارتأينا أف نقدـ تعريفا ليا

 االصطبلحية فاإلجرائية.

 الفرع األكؿ: مفيكـ الرسالة

: الرسالة لغة ىي ما يرسؿ، وجمعيا رسائؿ، وىي مشتقة مف مادة "َرَسَؿ"، والتي تدؿ عمى أكال/ التعريؼ المغكم
ذو َرُسوٍؿ، أي ذو . ويطمؽ لفظ الرسالة أيضا عمى الرسوؿ، وسمي الّرسوؿ رسوال ألنو 1االنبعاث واالمتداد

رسالة. والرسوؿ: اسـ مف أرسمُت، وكذلؾ الرسالة، أما اإلرساؿ فيو التوجيو، والترسؿ في الكبلـ يعني الترفؽ 
 .2فيو دوف رفع الصوت بقصد اإلفياـ

: عرفت الرسالة عمى أنيا: ىي جممة المعمومات واألفكار المرسمة مف طرؼ أو جية ثانيا/ التعريؼ االصطالحي
إلى طرؼ بخر، وىي اتصاؿ لغوي يقـو فيو المصدر بتحويؿ أفكاره ومشاعره إلى رسالة اتصالية عمى معينة 

. كما تـ تعريؼ 3شكؿ كممات أو إشارات، أي أنيا عبارة عف تسمسؿ تعبيري ممنيج يعبر عف تواصؿ لغوي
والمستعممة كأداة تترجـ الرسالة أيضا عمى أنيا: كؿ شيء يظير في الحممة المقدمة ألفراد الجميور المستيدؼ 

 .4مف خبلليا أفكار القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي

وفي تعريؼ بخر: الرسالة االتصالية تعني وضع الفكر في كود أو بمعنى بخر وضع األفكار في رسائؿ 
ات ( أف الكود أو الرسالة تشتمؿ عمى اإلشار Denis Mcquailوأشكاؿ مناسبة لمموقؼ، ويذكر دنيس ماكويؿ)

والعبلمات المغوية وتشتمؿ أيضا عمى الحديث العادي والكتابة والعبلمات المرئية مثؿ إشارات المرور أو صور 
أو عبلمات الطريؽ وما إلى ذلؾ، بما يعني أف وضع الكود سيختمؼ في االتساع بالنسبة لمف يشمميـ 

 .5صاؿ التي تكوف منياويقصدىـ وسيختمؼ في الدرجة بالنسبة لممراحؿ المتفرقة مف أحداث االت

باإلضافة إلى ذلؾ فقد تـ تعريؼ الرسالة عمى أنيا: ال يمكف في الواقع إبصار الرسالة إال في ضوء أنماط 
السموؾ التي يعبر بيا المستقبؿ عف مدى تحقيؽ اليدؼ مف االتصاؿ، وعميو يمكف إبراز معنى الرسالة 
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ساف يرسؿ ويستقبؿ كميات ضخمة ومتنوعة مف الرسائؿ االتصالية عمى أنيا مضموف السموؾ االتصالي، فاإلن
بعضيا يتسـ بالخصوصية مثؿ الحركة واإليماء واإلشارة، وبعضيا يتسـ بالعمومية مثؿ الندوات والمحاضرات 
ورسائؿ الصحؼ والمجبلت واإلذاعة والمرنات والسينما، وبعض الرسائؿ يتـ نقميا بقصد، ورسائؿ أخرى يتـ 

فة، وكمما كاف ىناؾ تفاعؿ وفيـ مشترؾ بيف المرسؿ والمستقبؿ قاد ذلؾ إلى زيادة فاعمية التعرض ليا بالمصاد
الرسالة، وكمما استطاع المرسؿ أف يستوقؼ المتمقي لمزيد مف الفيـ كمما اكتسبت الرسالة فاعمية أكبر، وعمى 

التي ال يتض  معناىا إال  ىذا األساس يعرؼ الكثير مف الباحثيف الرسالة بكونيا مجموعة مف الرموز المرتبة
 .  1مف خبلؿ نوع السموؾ الذي يمارسو المستقبؿ

ىي محتوى السموؾ  انطبلقا مما سبؽ مف تعريفات لمرسالة، يمكننا القوؿ أف الرسالة :ثالثا/ التعريؼ اإلجرائي
ـ عمى حمبلت أي أنيا عبارة عف جممة أفكار لدى القائ االتصالي ولب العممية االتصالية اإلقناعية لمحممة،

التسويؽ االجتماعي والذي  يقـو بصياغتيا ثـ يرسميا ألفراد الجميور المستيدؼ عبر قناة اتصاؿ مناسبة، فيي 
أي أنيا تحمؿ في طياتيا األىداؼ بذلؾ تشكؿ موضوع أو محتوى االتصاؿ أو شرح الفكرة الرئيسية لمحممة، 

 عديدة منيا مف يستخدـ االتصاؿ المفظي الذي يجمع بيف واألفكار المتعمقة بالحممة. كما تتخذ الرسائؿ أشكاال
المغة المنطوقة والرموز الصوتية، وبعضيا اآلخر يتخذ شكؿ االتصاؿ غير المفظي الذي يتمثؿ في لغة اإلشارة 

وما تجدر اإلشارة إليو ىو أنو ال تكفي رسالة واحدة لمقياـ بكؿ متطمبات الحممة، فالحممة  والحركات واألفعاؿ.
جيدة والفعالة يجب أف تحتوي عمى العديد مف الرسائؿ التي تعالج نفس القضية أو الموضوع، لذلؾ يتـ تقسيـ ال

الموضوع عادة إلى أفكار رئيسية وأخرى فرعية، وبعدىا يتـ وضع كؿ فكرة محددة في رسالة وتكرارىا عدد مف 
 الفعالة أف تكوف قادرة عمى: المرات ثـ االنتقاؿ إلى الفكرة التي تمييا،كما يشترط في الرسالة

 جذب انتباه أفراد الجميور المستيدؼ؛ (1
ثارة الرغبة لدييـ حوؿ مضموف الرسالة؛ (2  خمؽ االىتماـ وا 
 إقناع أفراد الجميور المستيدؼ بالمضموف؛ (3
االستجابة المطموبة، فاليدؼ الرئيس مف الرسالة ىو توصيؿ فكرة الحممة بأكبر قدر مف البساطة والوضوح  (4

 ميور المستيدؼ.إلى الج
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 الفرع الثاني: مككنات الرسالة

تعتبر الرسالة ىي المدخؿ الرئيسي لبلتصاؿ واإلعبلـ في حمبلت التسويؽ االجتماعي، ولما كانت فاعمية 
حمبلت التسويؽ االجتماعي ليست بمعزؿ عف فاعمية الرسالة اإلقناعية في حد ذاتيا، لذلؾ فإف عممية اإلقناع 

االجتماعي ترتبط بشكؿ مباشر ببناء الرسالة وأسموب تقديميا، كما تظؿ الرسالة المتغير  في حمبلت التسويؽ
وصياغة الرسالة يتطمب  األساسي والميـ في العممية اإلقناعية لحمبلت التسويؽ االجتماعي، لذلؾ فإف إعداد

لرسالة اإلقناعية في نوعا مف الميارة لدى القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي. ويمكف توضي  مكونات ا
 حمبلت التسويؽ االجتماعي في العناصر التالية كما يمي:

يمثؿ الشعار الوصؼ العاـ لمرسالة، فيو عبارة عف كممة أو جممة أو مجموعة مف الكممات والتي  :أكال/ الشعار
في االتصاؿ  عمى أىمية الشعار في الرسالة بقولو: إف الشعار ويؤكد ميشاؿ تحمؿ في طياتيا معنا مناسبا.

االجتماعي لو نفس األىداؼ التي نجدىا في الشعار الدعائي والديني واإلشيار التجاري، وىو عادة ما يمخص 
في جممة واحدة أبسط خصوصيات الرسالة، كما أف الشعارات التي تعتمد عمى األفكار العامة غالبا ما تكوف 

صحتؾ"، أو "حافظ عمى ىدوئؾ"، وكثيرا ما تكوف  ذات تأثير ضعيؼ أو أنيا فاقدة لمتأثير مثؿ؛ "حافظ عمى
 .1غير مجدية، لذا وجب أف تعبر الرسالة عف فكرة واضحة وىذه الفكرة البد أف تعكس انشغاال ما

وعمى ىذا األساس فإف الشعار الجيد ىو ذلؾ الشعار الذي يجذب االنتباه ويعمؿ عمى ترسيخ الرسالة لدى 
بذلؾ ىو تحفة فنية عمى حسب تعبير ميشاؿ لونات، ذات تركيب عالي  أفراد الجميور المستيدؼ، فالشعار

وتستدعي عممية كتابتو والوصوؿ إلى صيغتو النيائية البحث المكثؼ، لذلؾ وجب عمى القائـ بحمبلت التسويؽ 
االجتماعي أف يتبع بعض الخطوات ويطبؽ بعض القواعد األساسية في ميداف اإلقناع والتي يمكف حصرىا في 

 اط التالية:النق

لما كاف ىدؼ حمبلت التسويؽ االجتماعي ىو تغيير السموكيات السمبية وغير  الشعار يعطي النصيحة: (1
الصحية، فإف ىذا يستدعي فيـ قرارات الجميور المستيدؼ ونفسيتو، لذلؾ فاليدؼ ىو أكثر األشياء أىمية 

ىو عبارة عف نداء دوف التباس، فإذا والتي ينبغي تحديدىا في الشعار، فمثبل شعار؛ "تجنبوا السرطاف"، 
 أضيؼ إليو اإلعبلف ونص رسالة الحممة قد يتحقؽ النجاح الكبير؛

كمما كاف الشعار قصيرا كاف مفيوما ويسيؿ تذكره، ولما كاف الشعار في اإلشيار التجاري  الشعار قصير: (2
 االجتماعييف؛ يحتوي عمى أقؿ مف عشر كممات، فإف نفس القاعدة صالحة في االتصاؿ والتسويؽ
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كمما كاف الشعار سيبل كمما كاف أنج  وأسيؿ لمحفظ، كما أف تحديد اليدؼ في الشعار  الشعار يجذب االنتباه: (3
يعتبر مف األمور الميمة، كما يشترط أف تتوافر عوامؿ الجذب في الشعار مف أجؿ لفت االنتباه وخمؽ 

 االىتماـ لدى أفراد الجميور المستيدؼ؛
كمف قوة الشعار في تكراره فيو يفتت  رسالة الحممة وينيييا، لذلؾ فإف اإلقناع يكوف ممكنا إذا ت تكرار الشعار: (4

 .1تكررت النصيحة المقدمة في الشعار

وىو مادة الرسالة والعنصر األساسي لممعمومة والذي يختاره القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي  :ثانيا/ النص
( في نجاح الحممة، والنص األكثر فاعمية ىو ذلؾ النص % 90بة حوالي)لمتعبير عف أىدافو وىو يساىـ بس

الذي يتحاور مع الجميور المستيدؼ وال يحتوى عمى جمؿ طويمة ويصنؼ الفقرات، وأف تكوف طباعتو واضحة 
وقراءتو سيمة ويسيرة. كما تمثؿ وسائؿ االتصاؿ السمعية البصرية السند القوي لمنص لما تساىـ بو الصورة 

 . 2رئية في تدعيـ الرسالة ومف ثـ زيادة قدرتيا عمى اإلقناعالم

تمثؿ لغة الرسالة أو ليجتيا أداة التخاطب أو التحاور التي يستعمميا القائـ عمى حمبلت  ثالثا/ لغة الرسالة:
 التسويؽ االجتماعي لمتواصؿ مع أفراد الجميور المستيدؼ، لذلؾ فإف لغة الرسالة أو ليجتيا محكومة بالنسؽ

 أو السياؽ االجتماعي الثقافي ألفراد الجميور المستيدؼ.

وىناؾ العديد مف التوصيات بضرورة اختيار الكممات المغوية الواضحة والمفيومة والتي ليا عبلقة مع 
الحياة اليومية ألفراد الجميور المستيدؼ، والبعد عف األلفاظ والكممات الصعبة والغريبة التي قد ال يدركيا أو 

 . 3الجميور المستيدؼ يفيميا

في التسويؽ التجاري لما نتحدث عف توقيع أو ختـ الرسالة فإف المقصود بذلؾ ىو  :رابعا/ تكقيع أك ختـ الرسالة
العبلمة التجارية لممنظمة أو لممنتج، لكف حينما نعالج ىذه المسألة فيما يخص التسويؽ االجتماعي أو إحدى 

 سالة ىو الجية المسؤولة أو القائمة عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي.حمبلتو، فالمقصود بتوقيع أو ختـ الر 
لذلؾ فإف فاعمية الرسالة ومف ثـ فاعمية حمبلت التسويؽ االجتماعي متعمقة بالدرجة األولى بالثقة الممنوحة مف 

بلت طرؼ الجميور المستيدؼ لمصدر الرسالة، كما تبرز أىمية ختـ الرسالة بأىمية الجية المسؤولة عف حم
التسويؽ االجتماعي لما تعكسو مف مصداقية لدى أفراد الجميور المستيدؼ وطبيعة الصورة الذىنية لممنظمة 

 القائمة عمى ىذه الحمبلت في أذىانيـ.
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ومف أجؿ الوصوؿ إلى الخطوة التي تقود القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي إلى إقناع أفراد الجميور 
كما  تـ إعداد أو صياغة الرسائؿ عمى أساس مبدأيف أساسيف حسب ميشاؿ لوناتالمستيدؼ، فإنو يشترط أف ي

 :1يمي

(، Themeوىو مبدأ متعمؽ بالمفيـو أو كما يطمؽ عميو كذلؾ قاعدة الوحدات الثبلث؛ الموضوع) المبدأ األكؿ:
ممسرح الكبلسيكي (، وىذه الوحدات مقتبسة مف المحددات الثبلث لTotality، الكمية أو الشمولية)(Time)الوقت

والمتمثمة في كؿ مف المكاف والوقت والفعؿ مف أجؿ االقتراب أكثر مف النوعية العالية لؤلداء، لذلؾ وفي ىذا 
السياؽ يؤكد ميشاؿ عمى أف حمبلت التسويؽ االجتماعي بإمكانيا استعارة ىذه المفاىيـ مع إجراء تغيير طفيؼ 

 إلى إقناع أفراد الجميور المستيدؼ كما يمي: في الكممات أو المفاىيـ حتى تستطيع الوصوؿ

وتنص وحدة الموضوع عمى ضرورة معالجة موضوع واحد فقط في سياؽ الحممة، ألف  كحدة المكضكع:  (1
معالجة أكثر مف موضوع في الحممة الواحدة مف شأنو أف يولد نوع مف تشتت الذىف ومف ثـ ضعؼ االنتباه 

 لدى أفراد الجميور المستيدؼ؛
تقضي وحدة الوقت أو الزماف عمى ضرورة تواصؿ الحممة في مدة زمنية محدودة ومضبوطة ك لزماف:كحدة ا  (2

 بطريقة عممية ودوف انقطاع غير مبرمج؛
وتنص عمى ضرورة تكثيؼ الجيود المبذولة في حممة واحدة عوض توزيع تمؾ  كحدة الكمية أك الشمكلية:  (3

 حوؿ دوف التأثير المطموب.المجيودات عمى عدة عمميات متقطعة ومشتتة مما ي

أما المبدأ الثاني فيو مبدأ وظفي يتعمؽ بطريقة تنفيذ حمبلت التسويؽ االجتماعي، ويسمى كذلؾ : المبدأ الثاني
 (، كما يمي:Strategy(، اإلستراتيجية)Symbol(، الرمز)Sloganبقاعدة المكونات الثبلث؛ الشعار)

ية مدروسة تتبعيا الحممة مف أجؿ تنظيـ وتنفيذ العممية وتنص عمى ضرورة وجود إستراتج اإلستراتيجية: .أ 
 االتصالية المنوط مف ورائيا الحممة؛

وىو الفكرة المراد توصيميا ألفراد الجميور المستيدؼ ويستحسف أف يمخص في جممة مفيدة وقصيرة  الشعار: .ب 
 والفتة لبلنتباه؛

 عمف عف نياية بث الرسالة االتصالية لمحممة.وىو في مقاـ التوقيع المكتوب لمحممة والمؤشر الذي ي الرمز:  .ج 

باإلضافة إلى كؿ ما سبؽ، ومف أجؿ إنجاح رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي فإنو وفي كثير مف 
الحاالت يتـ وضع عبلمة تجارية اجتماعية خاصة بالحممة ذاتيا تعبر بشكؿ كبير ومتكامؿ حوؿ موضوع 

                                                           
1
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عمى برامج أو حمبلت التسويؽ االجتماعي، وكؿ ذلؾ مف أجؿ خمؽ القضية المراد معالجتيا مف قبؿ القائميف 
 تموقع جيد لمحممة والقضية في أذىاف أفراد الجميور المستيدؼ.

 المطمب الثاني: استماالت الرسالة اإلقناعية لحمالت التسكيؽ االجتماعي

سية مفادىا أف يقـو نموذج التخطيط اإلقناعي الفعاؿ في حمبلت التسويؽ االجتماعي عمى فكرة أسا
التأثير في االتجاىات يعتمد أساسا عمى توظيؼ اإلستماالت اإلقناعية الفعالة، وذلؾ مف منطمؽ أف االتجاه 
عندما يبنى عمى أساس سميـ مف الوعي والمعرفة تكوف االستجابة أكثر احتماال، ومف ثـ كاف التأكيد عمى 

ا مف دور ميـ في التأثير عمى عمميات االنتقاء اإلدراكي التوظيؼ األمثؿ الستماالت الرسائؿ اإلقناعية لما لي
وعمؽ تمثيؿ المعمومات واالتجاىات، كما تعد اإلستماالت مف أىـ األدوات النفسية السيما وأف أفعاؿ الفرد 

ويمكف تعريؼ االستمالة عمى أنيا: عبارة عف تقنية  .1وسموكياتو محكـو عمييا إلى حد كبير باحتياجاتو ورغباتو
خدـ وفقا لخصوصية الموقؼ االتصالي، وتتميز بالتنوع والمرونة ومخاطبة العقؿ أو المشاعر أو كمييما تست

عمى حد سواء، عف طريؽ المنبيات والمثيرات التي تعمؿ عمى رفع مستوى التحفيز سمبا أو إيجابا مف أجؿ 
ئج معينة عمى مستوى االتجاه و قبوؿ توصيات وتوجييات الرسالة اإلقناعية، وبالتالي الوصوؿ إلى تحقيؽ نتا

ويمكنننا تعريفيا عمى أنيا ىي العممية التي يقـو بيا القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي لمتأثير  .2السموؾ
في أفراد الجميور المستيدؼ عف طريؽ استخداـ األدلة والشواىد واألمثمة والبراىيف والنوازع النفسية والميوؿ 

بؿ أفراد الجميور المستيدؼ ما تقدمة حمبلت التسويؽ االجتماعي مف أفكار وأراء، أو والرغبات مف أجؿ أف يتق
 القياـ بعمؿ معيف أو تكويف اتجاىات محددة.

لذلؾ تتعدد االستماالت المستخدمة في الرسالة اإلقناعية لحمبلت التسويؽ االجتماعي بيف الترىيب 
عمـو توجد ثبلثة أنواع أساسية مف االستماالت المستخدمة والترغيب، فمنيا العاطفي ومنيا العقبلني، وعمى ال

 في الرسالة اإلقناعية وىي كما يمي:

 الفرع األكؿ: االستماالت العاطفية

ثارة حاجاتو  تيدؼ االستماالت العاطفية إلى التأثير في وجداف أفراد الجميور المستيدؼ وانفعاالتو، وا 
ويؤكد عمماء االجتماع  ؽ أىداؼ حمبلت التسويؽ االجتماعي.النفسية واالجتماعية ومخاطبة حواسو بما يحق

عمى أف الجماعة أو الجميور يعمد إلى تقبؿ االستماالت العاطفية والوجدانية بشكؿ كبير، وفي الواقع فإف 
فاعمية اإلستماالت العاطفية تتوقؼ إلى حد كبير عمى إقناع األفراد بالتفكير المنطقي في بعض األمور التي 
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وتعتمد  .1ولكي تكوف الحجج المنطقية فعالة فإنيا يجب أف تعتمد إلى حد ما عمى استمالة دافع الفردتثار، 
 االستماالت العاطفية عمى عدة مداخؿ نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

ار وذلؾ مف خبلؿ تمخيص ىدؼ اإلقناع في صيغة واضحة ومؤثرات عاطفية تث: أكال/ استخداـ الشعارات كالرمكز
 في كؿ مرة تستخدـ فييا؛

مثؿ التشبيو واالستعارة والكناية أو االستفياـ، الذي يخرج عف كونو استفياما  :ثانيا/ استخداـ األساليب المغكية
حقيقيا إلى معنى بخر مجازي كالتوبيخ أو الزجر، وكؿ األساليب التي مف شأنيا تقريب وتجسيد وجية نظر 

ماعي، وكذلؾ دالالت األلفاظ مف خبلؿ استخداـ الكممات والصفات واألفعاؿ القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجت
 المحممة بالمشاعر؛

وذلؾ باستغبلؿ الضغط الذي يجعؿ الفرد يتوافؽ مع الجماعة المرجعية التي ينتمي  :ثالثا/ استخداـ غريزة القطيع
 .2إلييا، ويطمؽ عمى ىذا النوع األساليب أسموب العدوى النفسية

 ثاني: االستماالت العقالنيةالفرع ال

يعتمد ىذا النوع مف االستماالت عمى مخاطبة عقؿ المتمقي وتقديـ الحجج والشواىد المنطقية وتفنيد اآلراء 
ظيار جوانبيا المختمفة، وتستخدـ في ذلؾ:  المضادة بعد مناقشتيا وا 

 االستشياد بالمعمومات واألحداث الواقعية؛ أكال:

 إلحصائيات؛تقديـ األرقاـ وا ثانيا:

 بناء النتائج عمى مقدمات؛ ثالثا:

 .3تفنيد وجية النظر األخرى رابعا:

 الفرع الثالث: استماالت التخكيؼ

ييدؼ ىذا النوع مف االستماالت إلى إثارة مخاوؼ أفراد الجميور المستيدؼ مف اآلثار السمبية لقضية ما 
يشير مضموف الرسالة إلى النتائج غير  أو موضوع معيف بيدؼ تغيير اتجاه أفراد الجميور نحوه، حيث

المرغوبة التي تترتب عمى عدـ اعتناؽ أو قبوؿ أفراد الجميور المستيدؼ لتوصيات القائـ بحمبلت التسويؽ 
                                                           

1
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االجتماعي، حيث تنشط مثؿ ىذه االستماالت درجة معينة مف التوتر العاطفي تزيد أو تقؿ وفقا لمضموف 
 يؼ إلى جعؿ أفراد الجميور المستيدؼ يستجيبوف لمرسالة في حالتيف:الرسالة، كما تؤدي استماالت التخو 

 شدة اإلثارة العاطفية والتي تشكؿ حافزا لدى أفراد الجميور المستيدؼ لبلستجابة لمحتوى الرسالة؛ أكال:

 .1لةتوقعات الفرد بإمكاف تجنب األخطار، وبالتالي تقميؿ التوتر العاطفي عند االستجابة لمحتوى الرسا ثانيا:

وتعتبر استماالت التخويؼ مف بيف األساليب التي تستعمميا حمبلت التسويؽ االجتماعي لمحاربة المشاكؿ 
، حوؿ 1967( عاـ Watts & Paganoاالجتماعية المختمفة، فقد بينت األبحاث التي قاـ بيا واتس وباغانو)

يرة نجحت في تغيير الكثير مف حمبلت التسويؽ االجتماعي المستعممة الستماالت التخويؼ أف ىذه األخ
السموكيات غير المرغوبة، وكاف ليا تأثيرىا االيجابي خاصة في مجاؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي المتعمقة 

وعميو ومف أجؿ تحقيؽ حمبلت التسويؽ  .2بالوقاية مف حوادث المرور عف طريؽ استعماؿ حزاـ األمف
ف يتوخ الدقة والمصداقية في إعداد استماالت الرسائؿ الموجية االجتماعي ألىدافيا، ينبغي عمى القائـ عمييا أ

لمجميور المستيدؼ، فنجاح أو فشؿ ىذه الحمبلت يمكف أف يرجع إلى فقداف التركيز الكافي عمى إعداد 
لذلؾ يرتبط تأثير استماالت الرسائؿ اإلقناعية في  االستماالت والرسائؿ المناسبة إلى أفراد الجميور المستيدؼ.

ت التسويؽ االجتماعي عمى أفراد الجميور المستيدؼ بالتنظيـ والبناء الجيد لمرسالة، فنجاح الرسالة حمبل
ينطوي عمى سيولة استيعابيا وتمبيتيا لحاجات الجميور وكذلؾ قياميا بالتعبير عف الواقع بما يتبلءـ مع القيـ 

ألدلة تارة وبالتخويؼ تارة أخرى أو بيما معا، واالتجاىات لمجميور المستيدؼ، لذلؾ فتمتع الرسالة بالبراىيف وا
سوؼ يساعد عمى زيادة الفيـ والقابمية لئلقناع ومف ثـ حدوث األثر المتوخى مف استماالت رسائؿ حمبلت 

 التسويؽ االجتماعي.

 المطمب الثالث: أساليب الرسالة اإلقناعية 

التعميـ واإلقناع، وىناؾ العديد مف  تؤثر أساليب عرض محتوى الرسالة لحمبلت التسويؽ االجتماعي عمى
االعتبارات التي تؤدي إلى اختيار أسموب معيف لتقديـ الرسالة في حمبلت التسويؽ االجتماعي واستخداـ نوع 
معيف مف االستماالت وكؿ ىذا حسب ما يتوافؽ مع طبيعة المشكمة المراد معالجتيا، وكذلؾ طبيعة الجميور 

لمقائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي االختيار بيف أسموبيف تكتيكيف في المستيدؼ وخصائصو. لذلؾ يمكف 
 تصميـ وعرض الرسالة اإلقناعية وىما:
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 الفرع األكؿ: أسمكب التدرج في الطمبات مف األصغر إلى األكبر

إف االفتراض األساسي الذي يميز أسموب التدرج في الطمبات مف األصغر إلى األكبر ىو أف الجميور 
ؼ الذي تـ إقناعو لبلستجابة عمى طمب صغير مف المحتمؿ أنو سيستجيب عمى الطمبات التالية، والتي المستيد

 ىي أكبر مف الطمبات األولى الصغيرة.

( تجربتيف توضحاف أف أفراد Freedman & Fraser)1966فقد ذكر كؿ مف فريدماف وفريزر عاـ 
، فإنو يوجد ىناؾ احتماؿ كبير ألف يستجيبوا لمطالب الجميور المستيدؼ الذيف يستجيبوف لطمبات أولية صغيرة

تالية أكبر مف الطمبات األولى، ويشترط ىنا أف يكوف القائـ باالتصاؿ ىو نفس الجية أثناء عرض الطمب 
األوؿ الصغير وأثناء عرض الطمب التالي الكبير.كما قدمت دراسة ثانية دليبل عمى تأثير أسموب التدرج في 

الصغير إلى الطمب الكبير، فقد ذكرت ىذه الدراسة أف تأثير ىذا األسموب قوي جدا حتى  الطمبات مف الطمب
لو كاف القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي في العرض األوؿ ليس ىو نفسو في العرض الثاني، بمعنى 

ذه الحمبلت كؿ عرض لو جية مسؤولة عنو، لكف يبقى التركيز عمى التنسيؽ بيف الجيتيف ُمِيما حتى تحقؽ ى
 .1نتائجيا بالتزامف مع العرضيف أو الطمبيف األوؿ والثاني

 الفرع الثاني: أسمكب التدرج في الطمبات مف األكبر إلى األصغر

يبدأ ىذا األسموب برسالة إقناعية تتطمب عمبل يتـ رفضو بالتأكيد مف قبؿ أفراد الجميور المستيدؼ، حيث 
جذب االنتباه وتمييدا لمرسالة الثانية، ثـ تأتي بعد ذلؾ رسالة الحقة تطمب ال تمثؿ الرسالة األولى إال محاولة ل

ويعتمد  أمورا معقولة أو معتدلة والتي تمثؿ السموؾ المرغوب والمراد الوصوؿ إليو منذ بدء المحاولة التأثيرية.
ختمفة، ولعؿ أسموب التدرج في الطمبات مف الكبر إلى األصغر عمى دالئؿ مستمدة مف مجاالت البحوث الم

 رابعمف المبحث ال ثانيأىما نظرية التبادؿ التي تكممنا عنيا في نظرية التسويؽ االجتماعي في المطمب ال
. حيث يقـو مبدأ التبادؿ عمى وجود عرض ذو قيمة تبادلية بيف طرفيف أو أكثر، ولقد قدـ بعض وؿلمفصؿ األ

جة الطبيعية، والتي تقوؿ أنؾ يجب أف تعمؿ تنازالت ليؤالء الباحثيف وصفا لمتنازالت التبادلية عمى أنيا ىي النتي
الذيف صنعوا لؾ تنازالت، لذلؾ فالتنازالت التبادلية ىي عامؿ أساسي في كثير مف عمميات االتصاؿ، وحمبلت 

 التسويؽ االجتماعي ليست باالستثناء.

ر البد مف توافر بعض ولحدوث التأثير الناتج عف أسموب التدرج في الطمبات مف الكبير إلى الصغي
 الشروط األساسية وىي كما يمي:

                                                           
1
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 أف يكوف الطمب األصمي في الرسالة كبيرا بدرجة كافية؛ أكال:

 أف يكوف الجميور رافضا لمطمب األصمي الكبير؛ ثانيا:

 أال يثير الطمب األصمي الكبير استياء أو غضب أو عداء الجميور المستيدؼ؛ ثالثا:

 .1ب الثاني في الرسالة الثانية أصغر مف الطمب األوؿ في الرسالة األولىالبد أف يكوف الطم رابعا:

 المطمب الرابع : شركط كعكامؿ نجاح الرسالة اإلقناعية

 الفرع األكؿ: شركط الرسالة اإلقناعية

يحتاج القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي إلى تحديد العديد مف الجوانب الميمة عند إعداد الرسالة 
ية لحمبلت التسويؽ االجتماعي والتي تساىـ في زيادة فاعمية ونجاح ىذه الحمبلت، وأىـ ىذه الجوانب اإلقناع

 أو الشروط األساسية يمكف ذكرىا في النقاط التالية:

يمعب وضوح الرسالة أىمية كبيرة في إقناع الجميور المستيدؼ، فكمما كانت الرسالة  :كضكح األىداؼ أكال/
جيد في تفسيرىا واستخبلص النتائج كمما أصبحت أكثر إقناعا لدى أفراد الجميور  واضحة وال تحتاج إلى

 المستيدؼ، وخاصة ذوي المستوى التعميمي والثقافي المحدود.

فاإلقناع يكوف أكثر فاعمية عندما يتـ ذكر أىداؼ الرسالة أو نتائجيا بوضوح، بدال مف ترؾ الجميور 
( أف Hovland & Kellyوفي ىذا اإلطار وجد الباحثاف ىوفبلند وكيمي) المستيدؼ ثقؿ استخبلص النتائج بنفسو،

نسبة األفراد الذيف عدلوا مف اتجاىاتيـ لما يتوافؽ مع أىداؼ الرسالة بمغت الضعؼ حينما قدـ القائـ عمى 
حمبلت التسويؽ االجتماعي النتائج واألىداؼ بشكؿ واض  ومحدد، وذلؾ بالمقارنة إلى نسبة الذيف غيروا 

تجاىاتيـ بعد أف تعرضوا لرسالة ترؾ القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي نتائجيا ليستخمصيا أفراد ا
لذلؾ فإف توضي  األىداؼ أو تركيا ألفراد الجميور المستيدؼ يتوقؼ عمى بعض  .2الجميور المستيدؼ
 الجوانب نذكر منيا:

 مستوى ذكاء وتعميـ أفراد الجميور المستيدؼ؛ (1
 موضوع أو ارتباطو بأفراد الجميور المستيدؼ؛درجة أىمية ال (2
 نوع القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي. (3
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فنسبة ذكاء المتمقي أو أفراد الجميور المستيدؼ تعتبر عامبل ميما في عممية اإلقناع، فكمما زاد ذكاء 
لنتائج الصحيحة المتمقي وتعميمو كاف مف األفضؿ ترؾ اليدؼ ضمني، في حيف قد ال ينج  في الوصوؿ إلى ا

إذا كاف أقؿ ذكاءا، كذلؾ إذا كاف الموضوع ميما لممتمقي فسوؼ يكوف لديو معمومات كثيرة عنو وسوؼ يدقؽ 
ويتفحص حجج القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي ونتائجو، وبالتالي يصب  تركو ليستخمص النتائج 

ف مف األفضؿ تقديـ األىداؼ والنتائج بشكؿ واض  بمعرفة أكثر فاعمية، أما في حالة الموضوع المعقد فإنو يكو 
 ومحدد.

إف االعتماد عمى األدلة والشواىد يعد مف بيف األساليب والتقنيات التي تحقؽ  ثانيا/ تقديـ الرسالة ألدلة كشكاىد:
اإلقناع وتضفي نوعا مف المصداقية عمى الرسالة السيما إذا كانت ذات طابع عممي، وعمى ىذا األساس يمجأ 

لقائموف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي إلى تدعيـ رسائميـ اإلقناعية مف خبلؿ تقديـ أدلة أو عبارات ا
 تتضمف إما معمومات واقعية أو أراء منسوبة إلى مصادر أخرى.

وىناؾ العديد مف العوامؿ التي تمعب دورا أساسيا في تحديد نتائج عمؿ القائـ عمى حمبلت التسويؽ 
مصداقية القائـ عمى ىذه الحمبلت، لذلؾ فإف استخداـ األدلة والشواىد يزيد مف قدرة ىذه االجتماعي وأىميا 

الحمبلت عمى اإلقناع، وبشكؿ عاـ يمكف تقديـ بعض النقاط حوؿ تأثير تقديـ األدلة والشواىد عمى أفراد 
 الجميور المستيدؼ في النقاط التالية:

دراؾ أفراد الجميور المستيدؼ لمصداقية القائـ عمى حمبلت يرتبط استخداـ األدلة والشواىد في الرسالة بإ (1
التسويؽ االجتماعي، فكمما زادت مصداقية المصدر أو القائـ عمى ىذه الحمبلت، كمما قمت الحاجة 

 لمعمومات تؤيد ما يقوؿ؛
تحتاج بعض الموضوعات التي تستيدفيا حمبلت التسويؽ االجتماعي ألدلة أكثر مف غيرىا، وخاصة تمؾ  (2

 موضوعات غير المرتبطة بالخبرات السابقة ألفراد الجميور المستيدؼ؛ال
تقديـ األدلة والشواىد يكوف أكثر تأثيرا عمى أفراد الجميور المستيدؼ ذوي الذكاء العالي، أي أولئؾ الذيف  (3

 يطمحوف إلى إثبات لؤلفكار المعروضة عمييـ؛
 .1التقديـ الضعيؼ لمرسالة يقمؿ مف وقع أي دليؿ (4

ىناؾ تساؤؿ دائـ حوؿ بناء الرسالة وىو: بماذا يبدأ القائـ عمى حمبلت ترتيب الحجج اإلقناعية داخؿ الرسالة: ثالثا/ 
التسويؽ االجتماعي؟ أو بماذا ينتيي؟ أي ما ىو الترتيب الذي يحقؽ تأثيرا أكبر عمى أفراد الجميور 

نيا، وكذلؾ في حالة تبايف اآلراء المستيدؼ؟، وبصفة خاصة في حالة تعدد األدلة أو الحجج وتبايف أوزا
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والحجج المؤيدة ليا. انطبلقا مما سبؽ يمكف توضي  كيفية بناء الرسالة في حمبلت التسويؽ االجتماعي 
 بالنسبة لترتيب األدلة حسب أوزانيا مف خبلؿ اتجاىيف اثنيف ىما:

 ترتيب الذروة: أي التدرج مف األضعؼ إلى األقوى؛ (1
 .1أ باألقوى ثـ يتدرج إلى األضعؼ بالنيايةالترتيب النازؿ: الذي يبد (2

وعمى الرغـ مف أف كبل مف االتجاىيف لو تأثيره، إال أف مبادئ نظريات التعمـ تشير إلى أف تقديـ الجوانب 
أو الحجج األكثر قوة في البداية سوؼ تساعد عمى إثارة اىتماـ أفراد الجميور المستيدؼ بالموضوع، خصوصا 

الجميور المستيدؼ االىتماـ بالموضوع في البداية، أما إذا كاف لديو اىتماـ فإف التقديـ  إذا لـ يكف لدى أفراد
القوي سوؼ يفقده الحاجة لممتابعة و االستمرار، كذلؾ ينبغي عمى الرسالة اإلقناعية أف تكوف قادرة عؿ جذب 

ثارة االىتماـ، وتكويف الرغبة، ومف ثـ الحصوؿ عمى ما ىو مطموب ف ي الرسالة، وىذا ما يعرؼ االنتباه، وا 
 .(AIDAبنموذج بيدا )

أي أنو البد مف التعرؼ عمى حاجات واتجاىات وأىداؼ أفراد  رابعا: استخداـ االتجاىات المكجكدة لدل الجميكر:
الجميور المستيدؼ والتركيز عمى تمؾ الموجودة لديو فعبل، ومف ثـ االعتماد عمييا في تكويف بنية الرسالة 

قناعية لحمبلت التسويؽ االجتماعي، ألف استخداـ تمؾ الحاجات واالتجاىات واألىداؼ في االتصالية اإل
صياغة الرسالة يساعد كثيرا في تييئة أفراد الجميور المستيدؼ لقبوؿ المضموف الذي يسعى القائـ عمى 

كثير مف الجيود حمبلت التسويؽ االجتماعي إليصالو، كما أف االعتماد عمى تمؾ الحاجات واالتجاىات يوفر ال
المبذولة في تكويف أىداؼ واتجاىات جديدة ألنيا تكوف نابعة مف الجميور المستيدؼ أصبل، ذلؾ أف إقناع 
أفراد الجميور المستيدؼ بعمؿ معيف يجب أف ينطمؽ مف إحساسيـ أف ىذا العمؿ ىو عبارة عف وسيمة لتحقيؽ 

ف الرسالة تصب  أكثر فاعمية حينما تجعؿ الرأي . لذلؾ فإ2ىدؼ كاف لدييـ مف قبؿ أو شرعوا لمتفكير فيو
والسموؾ الذي تعرضو يبدو لمجميور المستيدؼ عمى أنو وسيمة لتحقيؽ حاجاتو الموجودة فعبل، أما إجبار 
الجميور المستيدؼ عمى إتباع أسموب معيف إلشباع ىذه الحاجات فإنو يعتبر ميمة أكثر صعوبة مف األولى، 

مجاؿ الحمبلت أف فاعمية ىذه األخيرة ترجع أساسا الىتماميا المطمؽ بربط الرسائؿ وعميو يرجع الباحثوف في 
( أف الحمبلت تميؿ في Lazarsfeld & Mertonباالتجاىات القائمة، وقد ال حظ كؿ مف الزار سفيمد وميرتوف)

تجاىات جديدة كثير مف األحياف إلى استغبلؿ أنماط السموؾ واالتجاىات السائدة ونادرا ما تسعى إلى غرس ا
 . 3أو خمؽ أساليب جديدة كرىا
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إف تكرار الرسالة يعد مف العوامؿ الميمة التي تساعد عمى اإلقناع،  خامسا: التكرار بالتنكيع كتأثير تراكـ العرض:
وىذا ما تمجأ إليو حمبلت التسويؽ االجتماعي التي تعمد إلى تكرار رسائميا اإلقناعية، وذلؾ مرده إلى أف 

كف أف يؤدي إلى تعديؿ االتجاىات العامة لمجميور المستيدؼ نحو أي قضية أو موضوع، إال أف التكرار يم
التكرار في بعض األحياف قد يسبب أو يؤدي إلى الضيؽ والممؿ ألفراد الجميور المستيدؼ، وىذا ما يدفع القائـ 

اليب متنوعة ومتجددة عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي إلى تكرار الرسالة لكف ذلؾ مربوط باستخداـ أس
وجذابة، وفي ىذا الخصوص تشير التجارب بأنو مف تعرض لنفس المضموف بأكثر مف أسموب وأكثر مف سبب 
أو مبرر يكوف أكثر استعدادا لبلقتناع مف األشخاص الذيف تعرضوا لنفس المضموف وبنفس األسموب ونفس 

النص اإلعبلمي نفسو، أو تكرار المعنى في أنماط . ويتخذ أسموب التكرار صورا متعددة منيا تكرار 1المبررات
اتصالية مختمفة عبر وسائؿ االتصاؿ المتنوعة والمتعددة، وقد يأخذ داخؿ النص نفسو أشكاال متعددة كتكرار 

 كممة أو جممة أو شعار، وعميو فإف فاعمية التكرار تكمف في تحقيؽ مزايا عديدة منيا:

ـ يبلحظوا المثير خبلؿ عمميات التقديـ السابقة إلى إدراؾ موضوع دفع أفراد الجميور المستيدؼ الذيف ل (1
 اإلثارة؛

 يعمؿ التكرار عمى حفظ المثير والتذكير بو؛ (2
يعمؿ عمى وصوؿ اإلثارة إلى مختمؼ أفراد الجميور المستيدؼ وبالتتابع، فقد يتقبمو اليـو مف يحس أنو  (3

 .2بالحاجة وىكذا دواليؾبحاجة إليو ويتقبمو غدا بخروف يصموف إلى نفس اإلحساس 

إذف فاحتماؿ االقتناع عف طريؽ التعرض المتراكـ لمموضوع أكبر مف احتماالت االقتناع نتيجة التعرض 
لنفس الموضوع مرة واحدة، ولما كاف لمتكرار مف أىمية بالغة في التأثير عف طريؽ التنويع لنفس الموضوع، 

ؽ االجتماعي أف يقوموا بتقسيـ الموضوع إلى أفكار رئيسية فينا مف األفضؿ عمى القائميف عمى حمبلت التسوي
وأفكار فرعية، ثـ بعدىا يقوموا بعرض كؿ فكرة محددة في رسالة وتكرارىا لعدد محدود مف المرات، ثـ االنتقاؿ 
لفكرة أخرى لنفس الموضوع وكؿ ىذا مف أجؿ تجنب الممؿ وكذلؾ مف أجؿ جذب االنتباه وخمؽ االىتماـ لدى 

 لجميور المستيدؼ حتى تحقؽ الرسالة اليدؼ المنوط بيا.أفراد ا
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 الفرع الثاني: عكامؿ نجاح الرسالة اإلقناعية

مف متطمبات نجاح الرسالة لحمبلت التسويؽ االجتماعي ىو ربطيا بالحياة اليومية ألفراد الجميور 
ؾ ينبغي أف تتوفر في رسالة المستيدؼ بشكؿ جيد وأف ال تتسـ بالسطحية أو تتسـ بالتخبط والعشوائية، لذل

 حمبلت التسويؽ االجتماعي عدة عناصر أىميا:

ويقصد بيا نفاذ الرسالة إلى المستقبؿ بسرعة وسيولة مع القدرة عمى تذكر محتواىا والقدرة عمى  :أكال/ اإلنقرائية
 قراءة محتواىا بيسر وسيولة؛

بانسياب طبيعي دوف وجود فجوة في أجزائيا أو عدـ أي تداعي األفكار وترتيبيا في الرسالة  :ثانيا/ االنسيابية
 الترابط في األفكار؛

 وىي تناوؿ الموضوع مباشرة وبشكؿ محدد والوصوؿ إلى النقطة بأقصر طريؽ؛ :ثالثا/ الرشاقة

 وحتى يتحقؽ الوضوح ينبغي استخداـ كممات ذات معنى واض  ومحدد؛  :رابعا/ الكضكح

تتوافر في كؿ الرسائؿ المتتابعة ألي حممة مف حمبلت التسويؽ االجتماعي  إذ ينبغي أف :خامسا/ تحقيؽ الكحدة
 .1وحدة فنية مشتركة مف خبلؿ الموسيقى وشعار الحممة الذي يحقؽ التكامؿ بيف الرسائؿ
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  المبحث الخامس: تقييـ كقياس فاعمية حمالت التسكيؽ االجتماعي

الغة األىمية وىذا مف أجؿ التأكد عمى حسف سير األمور يعتبر تقييـ حمبلت التسويؽ االجتماعي خطوة ب
في الطريؽ الصحي  وكذلؾ مف أجؿ تبلفي أوجو القصور ومعالجتيا مباشرة، كما ييدؼ التقييـ كذلؾ إلى 
قياس مدى فاعمية حمبلت التسويؽ االجتماعي وما حققتو مف تأثير عمى أفراد الجميور المستيدؼ، وىذا ما 

 لمبحث مف خبلؿ المطالب التالية:سوؼ نعرضو في ىذا ا

 مفيـو وأىمية تقييـ حمبلت التسويؽ االجتماعي؛ 
 منظورات تقييـ حمبلت التسويؽ االجتماعي؛ 
 مفيـو فاعمية حمبلت التسويؽ االجتماعي؛ 
 .مؤشرات قياس فاعمية حمبلت التسويؽ االجتماعي 
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 الجتماعيكأىمية تقييـ حمالت التسكيؽ ا المطمب األكؿ: مفيـك

نظرا لؤلىمية البالغة التي تحتميا حمبلت التسويؽ االجتماعي في مسار التوعية بالقضايا االجتماعية 
بصفة عامة وفي ميداف الصحة العامة عمى وجو الخصوص، لذلؾ فإف الحرص عمى معرفة سيرورتيا عبر 

لمسطرة ليا يعتبرا غاية في األىمية، جميع مراحميا المختمفة وبالموازاة مع ذلؾ معرفة نتائجيا وفؽ األىداؼ ا
ولتحقيؽ كؿ ذلؾ فإف األمر يستدعي إلى إجراء عممية تقييـ شامؿ لتمؾ الحمبلت. وعمى ىذا األساس فإف تقييـ 
حمبلت التسويؽ االجتماعي ىو الذي يسم  لنا بتوضي  مدى نجاح ىذه الحمبلت ومدى فاعميتيا في تحقيؽ 

أف تسير حمبلت التسويؽ االجتماعي دوف متابعة دقيقة لمراحميا وكذلؾ  األىداؼ، لذلؾ فمف الخطأ الجسيـ
دوف تقييـ أىدافيا وتأثيراتيا عمى أفراد الجميور المستيدؼ، وعميو فإف التقييـ يعتبر بمثابة المرشد الفعمي لمقائـ 

 عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي مف أجؿ الكشؼ عف عوامؿ النجاح والقصور لدى ىذه الحمبلت.

 الفرع األكؿ: مفيكـ التقييـ

تعرؼ عممية التقييـ بأنيا عبارة عف: عممية مقارنة ألحداث وبرامج عمى ضوء إجراءات عممية مف جية 
وأىداؼ محددة مسبقا عمى المدى القصير؛ المتوسط والطويؿ مف جية ثانية، وىذا بغية تطوير البرامج 

عمى أنو: المجيود المخطط والمنظـ والمتمثؿ في جمع .كما تـ تعريؼ التقييـ 1االتصالية حاضرا ومستقببل
وتبويب وتحميؿ وتفسير البيانات البلزمة لمتحقؽ مف مدى تطابؽ إعداد البرامج مع المعايير العممية، والتحقؽ 
مف كفاءة وفاعمية ىذه البرامج واالستفادة مف النتائج في تطويرىا، أو ىو تمؾ العممية الواعية والمنيجية 

ية المستخدمة لمحكـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي بجوانبيا ومراحميا المختمفة وعمى مدى والموضوع
 2فاعميتيا وكفاءتيا وبالتالي مقدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا

انطبلقا مما سبؽ مف تعريفات يمكننا القوؿ أف عممية التقييـ ىي عبارة عف: عممية موضوعية وعممية 
 عبلج أساليب اقتراح عف فضبل القوة، أو النجاح وجوانب الضعؼ أو القصور جوانب تحديد عمى تنطوي
تـ اكتشافيا، أما في دراستنا ىذه فإف عممية التقييـ تيدؼ باألساس  التي والمشكبلت الضعؼ وجوانب القصور

إلى دراسة وقياس األثر االتصالي الذي أحدثتو حمبلت التسويؽ االجتماعي التوعوية في ميداف السبلمة 
 ورية باعتبارىا مجاال مف مجاالت الصحة العامة مف خبلؿ استجواب عينة مف أفراد الجميور المستيدؼ.المر 
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 الفرع الثاني: أىمية التقييـ

إف حمبلت التسويؽ االجتماعي التي ال تخضع خطط تنفيذىا ألي عممية مف عمميات التقييـ تعتبر تمقائية 
ى تأديتيا لمدور المطموب منيا ال يمكف التحقؽ منيا إال مف ويشوبيا القصور كوف فاعمية ىذه البرامج ومد

خبلؿ ىذه العممية، لذلؾ تكمف األىمية القصوى لعممية التقييـ باعتباره الخطوة األساسية الميمة التي تيدؼ إلى 
مراجعة والتحقؽ مف النتائج المسجمة عمى ضوء األىداؼ والغايات المسطرة مف طرؼ القائميف عمى حمبلت 

 سويؽ االجتماعي في النقاط التالية:الت

إمداد القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي بالمعمومات الدقيقة والكاممة عما تـ إنجازه مف برامج  أكال:
 الحممة، تمؾ البرامج التي تـ وضعيا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجوة؛

 ؿ تفاعؿ الجميور مع أنشطتيا وبرامجيا؛النتائج التي حققتيا الحممة ونسبة المؤيديف ليا مف خبل ثانيا:

 الوقوؼ عمى األخطاء والسمبيات التي رافقت الحممة والتي كانت عائقا أماـ تنفيذىا بالشكؿ المطموب؛ ثالثا:

التعرؼ عمى رضا وانطباعات الجميور المستيدؼ وذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى أرائيـ عف طريؽ وسائؿ  رابعا:
 القياس المعروفة؛

 التعرؼ عمى جوانب القصور الناتج عف األقساـ المكمفة بتنفيذ برامج الحممة وتصحي  ذلؾ؛  خامسا:

 مساعدة المسؤوليف عمى تطوير أداء الحمبلت القادمة وزيادة تأثيرىا؛ سادسا:

التعرؼ عمى األدوات الفعالة وغير الفعالة التي تسيـ في نجاح الحممة أو فشميا وذلؾ بيدؼ تعزيز  سابعا:
 ؿ منيا في الحمبلت المقبمة؛الفاع

 اكتشاؼ الحقائؽ ومعرفة سبلمة التخطيط ورصد النتائج وتحميميا ومقارنتيا باألىداؼ؛ ثامنا:

االستفادة مف التجارب التي تحققت بعد نياية الحممة ومدى تأثير الحممة عمى أفراد الجميور  تاسعا:
 .1المستيدؼ
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 كيؽ االجتماعيالمطمب الثاني: منظكرات تقييـ حمالت التس

تتي  شمولية عممية التقييـ النظر إلييا وفؽ منظورات متعددة، األمر الذي يؤدي إلى تعدد طرائؽ تصنيؼ 
 عمميات التقييـ وتحديد أشكاليا وأنواعيا وذلؾ بتعدد المنظورات المستخدمة واختبلفيا كما يمي:

 الفرع األكؿ: كفؽ المنظكر الزمني

 ا المنظور ثبلث مراحؿ زمنية تمر بيا حممة التسويؽ االجتماعي كما يمي:تتضمف عممية التقييـ وفؽ ىذ

وىو التقييـ أو االختبار الذي يسبؽ تنفيذ حممة التسويؽ االجتماعي حيث يركز ىذا  أكال/ االختبار)التقييـ(القبمي:
التي ستعرض  التقييـ عمى عمميات االختبار، وذلؾ مف خبلؿ اختبار موضوعات الحممة واألشكاؿ والمضاميف

مف خبلليا مع اختبار الوسائؿ االتصالية التي سوؼ تستخدميا الحممة وكذلؾ اختبار كفاءة القائميف عمييا 
ومدى مبلءمة الوقت المحدد والمخصص لمحممة. كما يتـ كذلؾ اختبار رسائؿ الحممة وذلؾ مف خبلؿ النقاط 

 التالية:

 االستحواذ عميو؛مدى قدرة الرسالة عمى جذب االنتباه لمجميور و   (1
 مدى قدرة الرسالة عمى استثارة إعجاب الجميور مف حيث الصوت والصورة؛ (2
 مدى قدرة الجميور عمى االحتفاظ بالمعمومات الواردة ضمف محتوى الرسالة؛ (3
 ؛1مدى وضوح لغة ومحتوى الرسالة (4

رسائؿ لذلؾ فيو يساىـ وتكمف أىمية ىذا التقييـ لمتأكد مف صحة القرارات واختبار مدى فاعمية الوسائؿ وال
أحيانا في إجراء بعض التغييرات الجوىرية في مضموف رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي وطريقة إخراجيا 

نقاذىا مف الفشؿ المبكر.  بالشكؿ الذي يساىـ في إنجاح الحمبلت وا 

ىذا النوع مف التقييـ بالتركيز يطمؽ عمى ىذا النوع مف التقييـ بالتقييـ المتزامف حيث ييتـ  ثانيا/ التقييـ المرحمي:
عمى المراحؿ المختمفة التي تمر بيا الحممة وذلؾ بغية التعرؼ عمى مواطف القصور في المراحؿ المتتالية عند 
تنفيذ الحممة والعمؿ عمى تبلفييا والتأكد فيما إذا كانت برامج الحممة بما تتضمنو مف نشاطات وفعاليات تحقؽ 

لؾ فالتقييـ المرحمي لبرامج الحممة أثناء تنفيذىا يعتبر بمثابة أداة مراقبة وترصد مف النتائج المرجوة منيا. لذ
أجؿ الكشؼ عف المشكبلت والعقبات والعمؿ عمى تذليميا وكذلؾ فحص اإلنجازات وتنفيذ برامج الحممة 
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 الفصل الثاني:................................................اإلطار المتكامل لحمالت التسويق االجتماعي  

ء وفقا لمنتائج واتخاذ باالستناد إلى النتائج المحققة في كؿ مرحمة مف مراحؿ الحممة وتعديؿ الخطط ومراقبة األدا
 القرارات السميمة في الوقت البلـز والمحدد.

يجرى ىذا النوع مف التقييـ بعد فترة زمنية معينة مف انتياء تنفيذ الحممة ويتعامؿ   ثالثا/ التقييـ البعدم أك النيائي:
موف عمى الحممة وكذلؾ مع النتائج النيائية والعامة، حيث يفيد في التعرؼ عمى األخطاء التي وقع فييا القائ

النتائج التي تحققت في ضوء األىداؼ الموضوعة، أي قياس مدى فاعمية الحممة مف خبلؿ قياس كؿ مف 
فاعمية الوسائؿ  والرسائؿ في تحقيؽ األىداؼ. كما يعرؼ ىذا النوع مف التقييـ بالتقييـ الشامؿ كونو ييدؼ إلى 

ية بالقضية التي تمت معالجتيا، باإلضافة إلى تقديـ استخبلص الدروس وتقديـ التوصيات لمجيات المعن
الخبرات إلى القائميف عمى تخطيط حمبلت التسويؽ االجتماعي المستقبمية مف أجؿ تنفيذىا بشكؿ أكثر كفاءة 

 وفاعمية.

وتوجد العديد مف الطرؽ التي يمكف مف خبلليا إجراء التقييـ النيائي لمحممة ولعؿ أىميا استقصاء اآلراء 
تجاىات لمتعرؼ عمى أراء الجميور ويمكف أف تستخدـ ىذه الطريقة العينة بشرط أف تكوف العينة ممثمة واال

لممجتمع ويتناسب حجميا مع المجتمع المستيدؼ مع مراعاة الدقة والموضوعية عند إعداد االستقصاء وجمع 
ممة في قياس أو تقييـ مف النماذج المستع (DAGMARوتسجيؿ وتحميؿ البيانات. ويعتبر نموذج داغمار)

الحمبلت االتصالية مف خبلؿ االعتماد عمى أربعة متغيرات وىي نفسيا تقريبا متغيرات تقييـ فعالية حمبلت 
 التسويؽ االجتماعي، ويمكف توضي  تراتبية المراحؿ التي يتضمنيا نموذج داغمار مف خبلؿ النقاط التالية:

دراكو؛  (1  الوعي بموضوع الحممة وا 
 تيعاب لجوانب الموضوع؛الفيـ واالس (2
 االتجاه نحو موضوع الحممة )االقتناع(؛  (3
 السموؾ أو الفعؿ المتعمؽ بالموضوع أي التبني التاـ لموضوع الحممة.  (4

وتمثؿ كؿ مرحمة أو مرحمتيف ىدفا وبالتالي فإف التحديد الدقيؽ والواض  ألىدؼ الحممة يساىـ في 
 .1سويؽ االجتماعيالوصوؿ إلى التقييـ الدقيؽ لفاعمية حممة الت
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 الفرع الثاني: كفؽ المنظكر السمككي

يختص التقييـ وفؽ المنظور السموكي عمى دراسة التأثير أو األثر الذي أحدثتو رسائؿ حمبلت التسويؽ 
 االجتماعي في أفراد الجميور المستيدؼ وىو ما يطمؽ عميو أحيانا بتقييـ األثر كما يمي:

يشكؿ حجـ التعرض لمحممة أحد المعايير اليامة التي يمكف االعتماد  لمحممة: أكال/ التقييـ حسب درجة التعرض
عمييا لتقييـ مدى نجاح الحممة وفاعميتيا، ورغـ أف حجـ التعرض ال يعني بالضرورة الوصوؿ إلى التأثير ولكنو 

الجميور يشكؿ شرطا أساسيا لوصوؿ الرسالة ويعكس كذلؾ درجة االىتماـ بالسمب أو اإليجاب لدى أفراد 
المستيدؼ ومدى االستجابة لدييـ، ويتوقؼ حجـ التعرض عمى مجموعة مف العوامؿ تتعمؽ بكؿ مف الرسالة 

 والوسيمة وخصائص الجميور المستيدؼ؛

 وتشمؿ عممية التقييـ حسب درجة االستجابة لمحممة عمى ما يمي: ثانيا/ التقييـ حسب درجة االستجابة لمحممة:

وذلؾ مف خبلؿ تقييـ استجابات الجميور لمفعاليات والنشاطات المختمفة التي  تقييـ استجابة الجميكر: (1
تتضمنيا برامج الحممة، والتعرؼ عمى مدى إثارة الحممة الىتمامات الجميور وكذلؾ تحديد نوعية 
االستجابات لدى أفراد الجميور المستيدؼ؛ معرفة االستجابات اإليجابية ومعرفة أسبابيا )الموضوع، 

، الوسيمة، التوقيت( والعمؿ عمى تدعيميا، وكذلؾ معرفة االستجابات السمبية وتحديد أسبابيا الرسالة
ودوافعيا )عدـ وصوؿ الرسالة، عدـ فيـ المضاميف، استخداـ وسيمة غير مناسبة( والعمؿ عمى تبلفييا في 

 المستقبؿ؛
تجاوب ىذه الجيات مع الحممة وتقييـ  مف الميـ جدا معرفة تقييـ استجابة الجيات كالييئات المعنية بالحممة:  (2

تعاونيا أثناء الحممة والتعرؼ كذلؾ عمى أي معوقات يمكف أف تكوف قد برزت أثناء تنفيذ الحممة وأثرت 
 سمبيا عمى االستجابة وعمى التعاوف المطموب؛

الثابت عمميا قد يكوف مف الصعب قياس تأثير حممة التسويؽ االجتماعي بالمدى القريب، فمف  تقييـ التأثير: (3
صعوبة قياس التأثير الذي تحققو حممة توعية أو رسالة اتصالية في أفراد الجميور المستيدؼ وذلؾ ألسباب 
كثيرة تتعمؽ بصعوبة تحديد أسباب التأثير ومصادره، لكف وبالرغـ مف كؿ ذلؾ يمكف استخداـ أساليب 

وفؽ اآلثار التي تركتيا ىذه الحمبلت  منيجية عممية يمكف مف خبلليا تقييـ حمبلت التسويؽ االجتماعي
عمى معارؼ وأفكار وقيـ واتجاىات وسموكيات أفراد الجميور المستيدؼ، لذلؾ فقد ال تكوف عممية القياس 

 .1ىذه دقيقة ولكنيا تبقى قادرة عمى تقديـ مؤشرات عامة أقرب ما تكوف إلى الحقيقة والواقع
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لمنظورات وعمى كافة مراحمو إنما ييدؼ إلى تقديـ قيمة إف تقييـ حمبلت التسويؽ االجتماعي وفؽ كؿ ا
لما تـ إنجازه مف أنشطة اتصالية خبلؿ الحممة وكذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى التأثيرات المختمفة ألنشطة وبرامج 
الحممة عمى أفراد الجميور المستيدؼ، وعمى ىذا األساس ينبغي عمى القائميف عمى حمبلت التسويؽ 

نما يجب أف تمتد لمتابعة خطوات الحممة لمتأكد االجتماعي أف ال ت قتصر ميمتيـ عمى تقديـ محتويات الحممة وا 
حداث التعديبلت المطموبة، كما أف جميع مراحؿ أو  مف مساراتيا وبالتالي تفادي المشكبلت وقت ظيورىا وا 

مف مرحمة تحميؿ  خطوات حمبلت التسويؽ االجتماعي والتي ذكرناىا في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ بدءا
الموقؼ وتحديد المشكمة وصوال إلى مرحمة التقييـ، ىي مراحؿ أو خطوات متداخمة ومكممة لبعضيا البعض 
وتعمؿ جميعيا عمى تحقيؽ األىداؼ المسطرة، وعمى ىذا األساس ينبغي أف تكوف عممية التقييـ مرحمية مف 

ارية في عممية التقييـ. كما قد يستخدـ في تقييـ خبلؿ تحديد فترات زمنية لذلؾ باإلضافة إلى وجوب االستمر 
حمبلت التسويؽ االجتماعي عدة أدوات وأساليب تقييمية، ويعتمد استخداميا عمى عوامؿ عديدة منيا نوع 
حمبلت التسويؽ االجتماعي وكذلؾ المتغيرات المراد تقييميا والمدة الزمنية المعطاة لفترة التقييـ، وعمى العمـو 

مف األدوات الشائع استخداميا نذكر منيا: أدوات وأساليب المبلحظة، تحميؿ السجبلت، التقارير ىناؾ العديد 
الدورية، والدراسات المسحية التجاىات الجميور وكذلؾ عف طريؽ استقباؿ رسائؿ الجميور المستيدؼ 

 باإلضافة إلى مقابمتو في الميداف لمتأكد مف اتجاىاتو وردود أفعالو.

 مفيكـ فاعمية حمالت التسكيؽ االجتماعيالمطمب الثالث: 

يأتي مفيـو الفاعمية االتصالية لحمبلت التسويؽ االجتماعي ليحدد فرقا جوىريا في صورة العبلقة بيف 
القائـ عمى ىذه الحمبلت والجميور المستيدؼ، حيث يفرؽ بشكؿ جوىري بيف التأثير والفاعمية، فالتأثير قد 

تعنى الفاعمية بإحداث التأثير المستيدؼ مف بث الرسالة االتصالية لحمبلت يكوف سمبيا أو ايجابيا، بينما 
التسويؽ االجتماعي وغياب ىذا التأثير يدؿ مؤشرا عمى عدـ اكتماؿ الرسالة االتصالية. لذلؾ تعتمد الفاعمية 

ؽ ( عمى األىداؼ النظرية التي يحددىا القائموف عمى حمبلت التسويAbsolute conceptكمفيـو مطمؽ)
االجتماعي مسبقا. والبد مف تعريؼ الفاعمية بصورة دقيقة وعممية يستفاد مف ذلؾ نظريا وتطبيقيا ليسيؿ بذلؾ 
تقييميا وقياسيا مف ناحية كمية دوف إىماؿ الجوانب الوصفية خبلؿ عممية القياس. حيث تعتبر الفاعمية مقياسا 

ود اإلشارة إليو ىو وجود صعوبة في االتفاؽ عمى ميما لتحديد نجاح أو فشؿ حممة التسويؽ االجتماعي، وما ن
، ويرجع ذلؾ إلى اختبلؼ المعايير الموضوعة لتقييـ وقياس الفاعمية.  تعريؼ واض  ومقبوؿ ليذا المفيـو
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 الفرع األكؿ: مفيكـ الفاعمية لغة

فاعؿ، وعميو  يشير المنظور المغوي إلى أف الفاعمية مشتقة مف الفعؿ الثبلثي فعؿ يفعؿ فعبل وفعاال فيو
فإف مصطم  الفاعمية ىو مصدر صناعي تـ تشكيمو عف طريؽ إضافة ياء النسب التي تمييا تاء التأنيث 

فاعمية. وعمى ىذا األساس يمكننا تعريؼ الفاعمية عمى أنيا: وصؼ لكؿ ما -لمداللة عمى معنى المصدر؛ فاعؿ
و في قولنا دواء ال فاعمية لو أي ال تأثير لو ىو فاعؿ، كوف الشيء فاعبل؛ مثؿ قولنا شاب يتصؼ بالفاعمية أ

.  أما فاعؿ لسانيا فيقصد بو الذي يفعؿ الفعؿ، فالفاعؿ ىو الحد البلـز إلنشاء الجممة 1وال جدوى ترجى منو
وىو المشارؾ في الفعؿ. وفي النحو يقاؿ فاعؿ ومفعوؿ بو؛ فيو؛ ألجمو. أما منطقيا فالفاعؿ ىو سند المنطوؽ 

. لذلؾ فكممة فاعؿ وفعاؿ تشير إلى 2ئف أو الشيء الذي يقاؿ فيو قوال ما والذي يتحقؽ في الفعؿويدب عمى الكا
النافذ والمؤثر الذي يؤدي إلى نتائج وعمى ىذا األساس فإف مفيـو الفاعمية لغويا ىو مقدرة الشيء عمى 

 .3التأثير

لمداللة عمى مفيـو الفاعمية في المغة (، Effectivenessأما في المغة اإلنجميزية فإنو يتـ استعماؿ مصطم )
العربية وقد تـ تعريؼ الفاعمية في قاموس أكسفورد عمى أنيا: القدرة أو الكفاية المطموبة لضماف تحقيؽ أو 

. كما تـ تعريؼ الفاعمية كذلؾ عمى أنيا: الظاىرة التي تقـو عمى 4الوصوؿ إلى األىداؼ المرغوبة أو المقصودة
حاسـ في زمف محدد، كما يقصد بيذه الكممة حالة أو وضع فيقاؿ فاعمية جماعة أي  القدرة عمى إنتاج أثر

قياميا بالجيد المطموب، وفاعمية التنظيـ بمعنى أف يحقؽ أىدافو، وعمى ىذا األساس فإف مفيـو الفاعمية يعني 
ى كؿ ما سبؽ، فقد باإلضافة إل 5القدرة عمى تحقيؽ النتائج واألىداؼ المقصودة طبقا لمعايير محددة مسبقا.

 أي إلى: التالية بالطريقة عنيا التعبير يمكفلمرقابة والتي  معيار عف عرفت الفاعمية كذلؾ عمى أنيا: عبارة
 .6األىداؼ الموضوعة مسبقا؟ تحقيؽ تـ مدى

 الفرع الثاني: مفيـك الفاعمية اصطالحا

مجاؿ عمـ اإلدارة ذلؾ أف العبلقة يعتبر مصطم  الفاعمية مف المصمحات والمفاىيـ واسعة االستعماؿ في 
بينيما ىي عبلقة وطيدة، فاإلدارة تيدؼ بطبيعتيا إلى حسف استخداـ وتنسيؽ الموارد المتاحة مف أجؿ تحقيؽ 
أىداؼ المنظمة عمى النحو المتميز، والفاعمية في أصميا تشير إلى ما يحدث األثر اإليجابي المنتظر أي 

                                                           
1
 .943، ص.1989، للتبية ك الثقافة، الركس ادلنظمة العربيةالعريب األساسي، ادلعجم 
2
 .310، ص. 1989خليل أمحد خليل: مفاتيح العلـو اإلنسانية؛ معجم عريب، فرنسي، إصلليزم، بًنكت، لبناف، 
3
 .477، ص.1980رلمع اللغة العربية: ادلعجم الوجيز، دار التحرير للطبع كالنشر، الطبعة األكىل، مصر، 

4
Oxford Advanced learner’s dictionary of current English: Op-cit, P.402. 

5
 .170، ص.1994أمحد زكي بدكل: معجم مصطلحات العلـو اإلدارية، دار الكتاب ادلصرم، الطبعة الثانية، القاىرة، مصر، 

6Dervaux. B, Couloud. A : Dictionnaire de management et de contrôle de gestion, DUNOD, P, 2e éd, Paris 

1990, p 78. 
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، وعميو فإذا كاف محور اإلدارة يرتكز باألساس حوؿ كيفية تحديد باعتبارىا توصيفا لتحقيؽ اليدؼ ا لمرسـو
أىداؼ المنظمة وسبؿ تحقيقيا فإف الفاعمية ىي صفة ما يحقؽ ىذه األىداؼ. لذلؾ فبقدر تحديد أىمية مفيـو 

تمؼ الفاعمية، بقدر ما تكوف ىناؾ صعوبة في االتفاؽ عمى مفيـو واض  ومقبوؿ بو لمفيـو الفاعمية، حيث تخ
تعريفات ىذا المفيـو كغيره مف المفاىيـ المعالجة ضمف حدود ىذه الدراسة، وىذا باختبلؼ عدد الباحثيف 

 وباختبلؼ تصوراتيـ واتجاىاتيـ الفكرية والعممية كما يمي:

(، تعريفا لمفاعمية عمى أنيا: قدرة المنظمة عمى تحقيؽ أىدافيا Amitai Etzioniفمقد قدـ أمتاي إتزيوني)
تعتمد ىذه القدرة والمعايير المستخدمة في قياسيا عمى النموذج المستخدـ في دراسة المنظمات، وغالبا ما بحيث 

. كما يشير 1يستخدـ ىذا المتغير، كمتغير تابع لمتغيرات مستقمة أخرى مثؿ: بناء السمطة وأنماط االتصاؿ
أدى األداء إلى اقتراب المنظمة مف اليدؼ  مفيـو الفاعمية إلى درجة اقتراب األداء أو النشاط مف اليدؼ، فكمما

الذي تسعى إلى تحقيقو كمما كاف ذلؾ مؤشرا عمى زيادة فاعمية النشاط، ومف ثـ يمكننا القوؿ بأف الفاعمية 
. باإلضافة إلى ما سبؽ فإف الفاعمية ترتكز عمى ركنيف 2تتعمؽ بالنيايات أو األىداؼ المطموب تحقيقيا

، لكونيما جزءا مف حقيقتيا وأساسا في تكوينيا، بحيث ال توجد الفاعمية إذا انتفى أساسييف ال تقـو إال بيما
أحدىما وعمى ىذا األساس فإف الفاعمية ال تتوافر إال بتحقيقيما مجتمعيف، وىذاف الركناف ىما؛ تحقيؽ األىداؼ 

حداث التأثير اإليجابي األثر الذي يمكف أف تحدثو . كما يمكننا اإلشارة إلى أف الفاعمية ىي مدى 3المنشودة وا 
 المعالجة التجريبية باعتبارىا متغيرا مستقبل في أحد المتغيرات التابعة.

انطبلقا مف التعريفات المقدمة لمفاعمية يمكننا القوؿ بأنو يوجد شبو إجماع بيف باحثي وعمماء االقتصاد 
بيف مفيومي الفاعمية والكفاءة وىذا واإلدارة وحتى التسويؽ، عمى أنو غالبا ما يحدث نوع مف الخمط والخمؿ 

ف كاف متبلزميف ومترابطيف في كثير مف األحياف فيذا ال يعني بالضرورة أنيما مترادفيف.   يعني أف المفيوميف وا 

حيث وفي ىذا الصدد يشير جوف جاكسوف إلى الفاعمية باعتبارىا الدرجة التي تتحقؽ بيا األىداؼ 
إلى الطرؽ االقتصادية التي يتـ بيا إنجاز العمميات المتعمقة باألىداؼ وتمثؿ المحددة سمفا، أما الكفاءة فتسير 

(، عمى أف الفاعمية في مجاؿ Davies Ivork. بينما يرى دافيز إيفورؾ)4إلى حد بعيد بنسبة المدخبلت لممخرجات
الفاعمية  مجاؿ العممية التعميمية ىي: القياـ باألعماؿ الصحيحة التي يجب القياـ بيا، ومف ثـ فإف مفيـو

                                                           
1
 .305، ص.2003مد على زلمد: علم إجتماع التنظيم؛ مدخل للتاث كادلشكالت كادلوضوع كادلنهج، دار ادلعرفة اجلامعي، الطبعة الثالثة، اإلسكندرية، زل
2
 .36، ص.2007طارؽ طو: إدارة األعماؿ؛ منهج حديث معاصر، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، 
3
 .275، ص.1999ار كائل للطباعة كالنشر، عماف، األردف، إبراىيم كشت: كمضات إدارية، د
4
البحوث، مطابع اإلدارة  جوف جاكسوف كآخركف: نظرية التنظيم؛ منظور علمي لإلدارة، ترمجة خالد حسن رزؽ، مراجعة: حامد سوادم عطية، معهد اإلدارة العامة كإدارة

 .54، ص.1988العامة، الرياض، السعودية، 
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. أما في مجاؿ اإلعبلف والتسويؽ 1يختمؼ عف مفيـو الكفاءة والتي تعني القياـ باألعماؿ بالشكؿ الصحي 
فيمكننا تعريؼ الفاعمية عمى أنيا: األثر الذي تتركو رسائؿ اإلعبلف أو الحمبلت التسويقية عمى أفراد الجميور 

 لرسالة ومدى االستجابة ليا. المستيدؼ وعادة ما يتـ قياس الفاعمية بدرجة تذكر ا

( ( عمى أف Drowsier& Gilliomأما بخصوص ميداف التسويؽ االجتماعي فيرى كؿ مف دي روزير وجيميـو
نما  مفيـو فاعمية التسويؽ االجتماعي ال يقتصر فقط عمى النتائج المتحققة وفؽ الخطط الموضوعة فحسب، وا 

تماعي بيف أفراد المجتمع ومنظماتو المختمفة، وكذلؾ مدى يشتمؿ أيضا عمى مدى شعبية الجيد التسويقي االج
. بينما يرى 2قدرة ىذا الجيد عمى إحداث تحوالت اجتماعية ايجابية ذات وقع كبير عمى المجتمع

(، عمى أف فاعمية التسويؽ االجتماعي ىي مؤشر حقيقي عمى مدى تحقيؽ المنظمة Neubauerنيوبور)
قؿ التكاليؼ المادية واالجتماعية، وأف المنظمة التي تكوف مخرجاتيا االجتماعية ألىدافيا المرسومة بأ

االجتماعية المتمثمة في تغيير السموؾ وبالتالي خدمة الصال  العاـ أكبر مف الكـ والنوع مقارنة بمدخبلتيا 
 .3التسويقية تعد منظمة فاعمة في مضمار التسويؽ االجتماعي

 الفرع الثالث: مفيكـ الفاعمية إجرائيا

انطبلقا مف كؿ ما سبؽ مف تعريفات لمفيـو الفاعمية باإلضافة إلى األىداؼ التي نسعى إلى تحقيقيا مف 
خبلؿ دراستنا لمدى فاعمية حمبلت التسويؽ االجتماعي، فإنو يمكننا تعريؼ الفاعمية عمى أنيا: محاولة التعرؼ 

قناع   أفراد الجميور المستيدؼ بأفكار عمى مدى قدرة رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي عمى تعريؼ وا 
ومضموف ىذه الحمبلت مف خبلؿ معرفة الحمبلت وجذب انتباىيـ وخمؽ االىتماـ لدييـ، باإلضافة إلى قدرتيا 
عمى تغيير أو تصحي  بعض السموكيات السمبية لدييـ مف خبلؿ تغيير اتجاىاتيـ، فإذا تحقؽ كؿ ذلؾ فإف 

عي يكوف قد تحقؽ. أي أف فاعمية حمبلت التسويؽ االجتماعي التي مفيـو الفاعمية لحمبلت التسويؽ االجتما
ىي محؿ دراستنا تعرؼ بأنيا قياس تأثير الرسالة االتصالية اإلقناعية عمى الجميور المستقبؿ ليذه الرسالة عف 

 طريؽ عينات محددة مف ىذا الجميور.

 المطمب الرابع: مؤشرات قياس فاعمية حمالت التسكيؽ االجتماعي

ممية تقييـ فاعمية حمبلت التسويؽ االجتماعي ىي إحدى مياـ القائميف والمشرفيف عمى ىذه إف ع
الحمبلت وتعتبر ىذه العممية ركيزة أساسية لمعرفة مدى تقبؿ ىذه الحمبلت مف طرؼ أفراد الجميور المستيدؼ 

                                                           
1Davies. IvorK. : Instructional Techniques, McGraw-Hill Company, New York, USA, 1981, P.13. 
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صؿ مع الجميور وكذلؾ مدى التأثير الذي أحدثتو، كوف ىذه العممية تخدـ أغراضا أساسية منيا التوا
المستيدؼ باإلضافة إلى توفير البيانات والمعمومات والحقائؽ لصانعي القرار أو الجيات المعنية بذلؾ، كما 
تزيد ىذه العممية مف مستوى كفاءة وفاعمية التخطيط والتصميـ والتنفيذ لمحمبلت المستقبمية. وىناؾ العديد مف 

ويؽ االجتماعي وىذا تبعا لعممية التقييـ كما أشرنا إليو سابقا، المؤشرات الموضوعة لقياس فاعمية حمبلت التس
وعمى ىذا األساس وانطبلقا مف التعريؼ اإلجرائي لمفيـو فاعمية حمبلت التسويؽ االجتماعي فإف ما ييمنا 
نحف في دراستنا ىذه ىو متابعة التقييـ البعدي أو التقييـ البلحؽ مف أجؿ معرفة مدى قدرة حمبلت التسويؽ 

الجتماعي عمى جذب انتباه أفراد الجميور المستيدؼ وخمؽ االىتماـ لدييـ وتكويف الرغبة وصوال إلى تغيير ا
االتجاىات والسموكيات معا، وبتعبير بخر فإننا نريد معرفة مدى الفاعمية التي تتركيا حمبلت التسويؽ 

ؿ طرح أسئمة عمى الجميور االجتماعي عمى عممية التمقي لدى أفراد الجميور المستيدؼ، وىذا مف خبل
المستيدؼ عف طريؽ االستمارة بيدؼ قياس إدراكو لمرسائؿ االتصالية لحمبلت التسويؽ االجتماعي ومقارنة 

 ىذا اإلدراؾ باالتجاه والسموؾ الذي يتبناه.

( أف التقييـ البلحؽ يسعى لئلجابة عمى Flay& Cookحيث وفي ىذا الصدد يرى كؿ مف فبلي وكوؾ) 
ا عبلقة بجميور الحممة مف ناحية حجمو وصفات أعضائو، وأسئمة ليا عبلقة بمدى تعرض الجميور أسئمة لي

لرسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي وعبلقة ذلؾ بصفات الجميور، باإلضافة إلى األسئمة التي ليا عبلقة 
عرفة واالتجاىات والسموؾ بالفاعمية وىذا مف خبلؿ دراسة مدى التأثير الذي أحدثتو الحممة في تغيير مستوى الم

لدى أفراد الجميور المستيدؼ. لذلؾ فإف قياس فاعمية حمبلت التسويؽ االجتماعي طبقا لكؿ مف فبلي وكوؾ 
 ينطمؽ مف خبلؿ عمؿ دراسة مسحية تيدؼ لمتعرؼ عمى كؿ مف:

 ىؿ وصمت أـ لـ تصؿ الحممة لمجميور المستيدؼ ويسمى عادة بمفيـو التعرض؛ :أكال

 س درجة تعرؼ أفراد الجميور المستيدؼ عمى رسائؿ الحممة؛قيا ثانيا:

 قياس مدى ميؿ واىتماـ الجميور برسائؿ الحممة؛ ثالثا:

 تقدير درجة احتمالية استجابة الجميور المستيدؼ لممعارؼ الجديدة واالتجاىات؛ رابعا:

اآلخريف؟ وأسباب  تحديد أسباب وصوؿ رسائؿ معينة إلى جميور محدد وأسباب عدـ وصوليا إلى خامسا:
 .1فاعمية وسيمة اتصالية دوف أخرى مع أفراد الجميور المستيدؼ

                                                           
1
Rice Ronald E. & Atkin Charles K : Public Communication Campaigns, Sage Publication Inc, 2

nd
 Edition, New 
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لذلؾ فإننا سوؼ نعتمد في دراستنا عمى تقييـ فاعمية حممة التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ دراسة التأثير  
يخص المنظمة الخارجي ليذه الحمبلت أو األثر الذي أحدتثو في أفراد الجميور المستيدؼ أما تقييـ األداء ف

 القائمة عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي.
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 خالصة الفصؿ:

إف حمبلت التسويؽ االجتماعي العاطفية لمخاطبة الجميور ليست الوسيمة التي يمكف بواسطتيا معالجة 
عدة أساسية القضايا االجتماعية الكبرى، لذلؾ تعتبر بحوث التسويؽ االجتماعي وبحوث الجميور المنطمؽ لقا

قناع الجميور بالقضية مف أجؿ الوصوؿ إلى التغيير المطموب، وعمى ىذا األساس فإنو ال  لخمؽ اإلدراؾ وا 
فإف حمبلت التسويؽ االجتماعي تعتبر مف بيف يو ، وعمتوجد أي قيمة لبلقتناع ما لـ يتحوؿ إلى سموؾ

الجة بعض القضايا االجتماعية التي تظير في األساليب التي تمجأ إلييا الدوؿ والمنظمات االجتماعية بغية مع
فإف حمبلت التسويؽ االجتماعي ىي عبارة عف ضرورة يفرضيا الواقع المعاش ال ترفا، ومف  لذلؾالمجتمعات، 

التأثيرات المعرفية أو  لتحقيؽ ثـ فإف اليدؼ السامي لحمبلت التسويؽ االجتماعي يكمف في سعييا الجاد
تحقيؽ التوعية لذلؾ ومف أجؿ  ر المستيدؼ بغية تحقيؽ التغيير المطموب، السموكية عمى أفراد الجميو 

التخطيط والتصميـ الجيد لبرامج والحمبلت التسويؽ االجتماعي ووضع األىداؼ وكذلؾ التنظيـ المطموبة فإف 
لنشاط التوعوي، والتنفيذ والمتابعة والتوجيو، وتقييـ األداء وقياس الفاعمية تعد مف المتطمبات األساسية لنجاح  ا

 ومف ثـ نجاح حمبلت التسويؽ االجتماعي في تحقيؽ أىدافيا وغاياتيا.
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ثالثالفصؿ ال  
 المدخؿ المأثكر في دراسة الجميكر

 تمييد
 ماىية الجميكرالمبحث األكؿ: 

 مفيـك الجميكر المطمب األكؿ:    
 التطكر التاريخي لمصطمح الجميكر المطمب الثاني:    
 خصائص الجميكر المطمب الثالث:    
 أنكاع الجميكر المطمب الرابع:    
 ميكرمقاربات دراسات الجالمطمب الخامس:     

 مدخؿ لمسمكؾ اإلنسانيالمبحث الثاني: 
 مفيـك السمكؾ اإلنساني المطمب األكؿ:    
 خصائص كأبعاد السمكؾ اإلنساني المطمب الثاني:    
 أنكاع السمكؾ اإلنساني المطمب الثالث:    
 تغيير السمكؾ االجتماعي المطمب الرابع:    

 مكؾ الجميكرالعكامؿ الداخمية المؤثرة في سالمبحث الثالث: 
 الحاجات كالدكافع المطمب األكؿ:    
 اإلدراؾ كالتعمـ المطمب الثاني:    
 االتجاىات المطمب الثالث:    
 المطمب الرابع: الشخصية    

 العكامؿ الخارجية المؤثرة في سمكؾ الجميكرالمبحث الرابع: 
 العكامؿ االجتماعيةالمطمب األكؿ:     
 ؿ الحضارية كالثقافيةالعكامالمطمب الثاني:     
 العكامؿ المكقفيةالمطمب الثالث:     
 العكامؿ التسكيقيةالمطمب الرابع:     

 خالصة الفصؿ
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 :ثالثمقدمة الفصؿ ال

ال تكتمؿ العممية االتصالية إال بتقبؿ الجميور ما يتمقاه مف رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي، وبدورىا 
حاوؿ التأكد دائما مف مدى تقبؿ الجميور لما ترسمو لو بوسائؿ وأساليب فإف حمبلت التسويؽ االجتماعي ت

ف أي خمؿ في مثؿ ىذا التفاعؿ ربما يؤدي إلى  متنوعة، أي أنو ىناؾ تفاعبل متبادال مستمرا بيف الطرفيف وا 
دي إلى عدـ وصوؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي إلى ىدفيا المنشود أال وىو تقبؿ الجميور لرسائميا وبالتالي يؤ 

فشميا الوقتي أو سقوطيا النيائي ومف ثـ فشؿ عممية التوعية المنوط بيا، و ىو ما ينذر بتراكـ السموكيات 
لذا يشكؿ الجميور المستيدؼ الطرؼ الثاني مف المعادلة وىو ركف  السمبية غير الصحية المراد معالجتيا.

وعمى ىذا  وجود حمبلت التسويؽ االجتماعي، أساسي مف أركاف الحممة، والوصوؿ إليو والتأثير فيو ىو مبرر
فإف معرفة ىذا الجميور ودراسة سموكو االتصالي واحتياجاتو ودوافعو والعوامؿ المؤثرة فيو تبقى أمرا  األساس

 ميما، وىذا ما سوؼ نتطرؽ إليو في ىذا الفصؿ مف خبلؿ معالجتنا لممباحث التالية:

 ماىية الجميور؛ 
 مدخؿ لمسموؾ اإلنساني؛ 
 عوامؿ الداخمية المؤثرة في سموؾ الجميور؛ال 
 .العوامؿ الخارجية المؤثرة في سموؾ الجميور 
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 المبحث األكؿ: ماىية الجميكر 

في التسويؽ االجتماعي فإننا نستعمؿ مصطم  الجميور العاـ لمداللة عمى مفيـو أو مصطم  المستيمؾ 
، غير أف ىناؾ خمط بخر ينشأ بيف كؿ مف مصطم  العاـ لتسويؽ التجاري أو التسويؽالمستخدـ في أدبيات ا

وىذا راجع باألساس إلى التداخؿ الحاصؿ بيف المصطمحات وكؿ ذلؾ والحشد، الجميور العاـ، والرأي العاـ، 
مرده إلى األصؿ في التواجد، بمعنى لو بحثنا عف منبع تمؾ المصطمحات فإننا نكوف أماـ مصطم  بخر يضـ 

والتي تعني في عمـ النفس االجتماعي عمى أنيا مجموعة مف  (،group)ة، أال وىو الجماعالمصطمحات الثبلثة
األفراد الذيف يقيموف عبلقات متبادلة. لكف لو ركزنا عمى مفيـو الجماعة مف الناحية التسويقية فعندىا سوؼ 

ارجية أو االجتماعية والتي تمثؿ أحد العوامؿ الخ (،Reference Groupنتحدث عمى مفيـو الجماعة المرجعية)
المؤثرة عمى السموؾ النيائي لمجميور أو المستيمؾ، كما أنيا تمثؿ اإلطار المرجعي أو الوعاء المفصمي الذي 

وعميو فإننا سوؼ نعالج ماىية الجميور في ىذا  يتحدد في ضوئو كؿ العادات والقيـ والثقافة ومف ثـ السموؾ.
 المبحث انطبلقا مف المطالب التالية:

 يـو الجميور؛مف 
 التطور التاريخي لمصطم  الجميور؛ 
 خصائص الجميور؛ 
 أنواع الجميور 
 .مقاربات دراسات الجميور 
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 المطمب األكؿ: مفيـك الجميكر 

مف التأصيؿ النظري مف قبؿ العديد مف المجاالت المعرفية كبير حظي مفيـو الجميور ونظرياتو بزخـ 
المشترؾ ىو ذلؾ التداخؿ بيف ىذه المجاالت في تداوليا ليذا  كؿ حسب اختصاصيا، لكف يبقى القاسـ

المصطم . كما أف مفيـو الجميور ونظرياتو شابتيا تغيرات كبيرة عمى مدى التراث العممي االتصالي والنفسي 
االجتماعي منذ منتصؼ القرف العشريف وحتى اآلف، وقد تنوعت ىذه التغييرات لتشمؿ اتجاىات فكرية وعممية 

ة، وقد واكب مفيـو التسويؽ االجتماعي تمؾ التطورات واستعار الكثير مف تمؾ المفاىيـ مف مختمؼ ونظري
 كييفو في إطار المفيـو التسويقي والسموكي.تالسياقات المعرفية وفي مقدمتيا مصطم  الجميور و 

 التعريؼ المغكم الفرع األكؿ:

ُجميور الًرْمُؿ الكثير المتراكـ الواسع، وقاؿ جاء في قاموس "تيذيب المغة" لؤلزىري: أف الميث قاؿ: ال
األصمعي: ىي الًرممة الُمشِرفُة عمى ما حوليا... وَجمير التراب إذا جمع بعضو فوؽ بعض، ومنو قولو: 

، أشرافيـ، وعدد مجمير ُمكّثر كما قاؿ  .1جميروا قبري جميرة، وجميرت القـو إذا جمعتيـ، وجماىير القـو
سو "تاج العروس" عمى أف: "الُجميور)بالضـ( ىو المشيور الذي يجب الوقوؼ عنده، مرتضي الزبيدي في قامو 

وما حكاه ابف التممساني في شرحو عمى الشفاء مف أنو يقاؿ بالفت ، ونقمو شيخنا الزرقاني في شرح المواىب، ال 
، ولذلؾ قاؿ شيخ شيوخنا ُيمتفت إليو وال ُيعًرج عميو، ألنو غير معروؼ مف الدواويف وال نقمو أحد مف األساطيف

"الشياب" في شرح الشفاء: "إف ما نقمو التممساني مف الفت  غريب"، وقد تقرر عندىـ أنو ليس ليـ َفْعُموؿ 
كما جاء أيضا في لساف العرب أف : "جميور كؿ شيء  .2بالفت ، فبل سماع وال قياس يثبت بو ىذا الفت "

: أشرافيـ، وفي حديث ابف الزبير قاؿ لمعاوية: "إنا وجميور الناس: ُجّميـ، و ‘. معظمو، وقد جميره جماىير القـو
ال ندع مرواف يرمي جماىير قريش بمشاقصو"، أي جماعاتيا، واحدىا جميور. وجميرُت القـو إذا جمعتيـ، 
؛ وىو العصير المطبوخ  وجميرُت الشيء إذا جمعُتو، ومنو حيث النخعي أنو ُأىدي لو بختج، قاؿ ىو الجميوريُّ

بلؿ، وقيؿ لو الجميوري، ألف عامة الناس يستعممونو أي أكثرىـ، وعدد ُمجمير: ُمّكثر، والجميرة: الح
 ".3المجتمع

رغـ ما (، Publicو) (،Audienceكذلؾ فقد تـ استخداـ لفظ الجميور كترجمة لممصطمحيف اإلنجميزييف؛)
أو الشعب في مجتمع ما، بينما يشير  يشير إلى المجموع العاـ لؤلفراد (Publicبينيما مف اختبلؼ؛ فاصطبلح)

( إلى مجموعة األفراد الذيف يقرؤوف أو يستمعوف أو يشاىدوف أيا مف وسائؿ اإلعبلـ أو Audienceمصطم )
                                                           

1
 .513، 512، ص 1976، مصر، 6األزىرم: هتذيب اللغة، دار الصادؽ للطباعة كالنشر، اجلزء 
2
 .215، ص.1994مرتضى الزبيدم: تاج العركس يف زلاسن القاموس، دار الفكر، لبناف، 
3
.690، ص.ه؛ مادة مجهر، مرجع سبق ذكر ابن منظور: لساف العرب 
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(، Audience(، بينما يمـز لكي يكوف جزءا مف )Publicوحداتو أو برامجو، فالفرد مف حيث ىو يعتبر جزءا مف )
 1يشاىد أو يستمع.بأف يقـو بعمؿ ما كأف يقرأ أو 

 التعريؼ االصطالحي الفرع الثاني:

لقد تعّددت األدبيات التسويقية واالجتماعية واالتصالية واإلعبلمية في تعريؼ الجميور، إال أف ىناؾ 
( يعني Anglo-Saxonsمدرستاف رائدتاف في تعريؼ الجميور، فمفيـو الجميور عند المدرسة األنجموسكسونية)

( أي أنيا تيتـ بكؿ الدراسات audience researchواسع والذي يتضمف أبحاث الجميور)الجميور بمفيومو ال
التي تؤدي إلى معرفة الجميور معرفة حقيقية فيما يتعمؽ بعدده، سموكياتو، طرائؽ حياتو وحتى التطبيقات 

فا، أمّا عند المدرسة التي يولييا األفراد لنشاطاتيـ وىذا يعني دراستو كما وكي (cultural practices)الثقافية 
أي دراسة عدد  (auditoire)، فمفيـو الجميور عندىا مرادؼ لكممة مشاىد أو مستمع (French school)الفرنسية

المشاىديف أو المستمعيف في حد ذاتيـ، وىذا يعني اعتمادىا عمى الجانب الكمي ميممة الجانب الكيفي، 
س متغاضية عف جانب ميـ في الدراسة أال وىو الكيػػؼ والذي وبالتالي فيي تعتبر الجميور كوحدة قابمة لمقيا

. لذلؾ فقد تعددت التعريفات الخاصة بمصطم  الجميور بتعدد واختبلؼ 2يعكس السمات الداخمية لمجميور
وجيات نظر الباحثيف ومدارسيـ، لذلؾ ومف أجؿ فيـ ىذه الظاىرة أو ىذا المصطم ، ينبغي العودة إلى األصؿ 

مة الجميور ألنيا الزالت وستبقى تمعب دورا ميما وأساسيا في الدالالت المختمفة واالستعماالت التاريخي لكم
 (.Audienceالمتعددة لمصطم  الجميور)

أما عند فحصنا لممعنى األصمي الصطبلح الجميور فإننا نجد أف االصطبلح البلتيني 
كما يعود االىتماـ  .3ستمع قوي ولكنو سمبي( يشير إلى أو يعني الظرؼ الذي يكوف فيو المQudentiaكدونسيا)

( كتابو حوؿ الجميور ثـ اتجو Gustave Le Bon، حيث أصدر غوستاؼ لوبوف)1895بالجماىير إلى عاـ 
االىتماـ والولع إلى دراسة ىذه الظاىرة االجتماعية وتتبع تركيبتيا وبنيتيا وتكوينيا، باإلضافة إلى صفاتيا 

يشير ف (Denis Mcquailؿ)دنيس ماكويأما  4في الفرد والمجتمع والتراث االجتماعي. ومميزاتيا وأنواعيا وأثارىا
إلى أف كممة الجميور ىي في حقيقة األمر إال امتداد لغوي لمكممة المرادفة لمصطم  )المستقبؿ أو 

لرسالة، ( داخؿ النموذج البسيط التسمسمي لعممية االتصاؿ الجماىيري)المرسؿ، الوسيمة، اReceiverالمتمقي/
المتمقي أو المستقبؿ، التأثير(، الذي تـ تطويره مف قبؿ الباحثيف في مجاؿ أبحاث االتصاؿ الجماىيري، وىذا 
ميما كانت طبيعة الرسالة المستقبمة، دينية أو سياسية أو فكرية أو عممية، وميما كانت الوسيمة المستعممة في 

                                                           
1
 .165، ص.1989جوف مًناؿ، رالف لونيشتاين: اإلعالـ كسيلة كرسالة، ترمجة سعد خضر العرايب احلارثي، دار ادلريخ، السعودية،  

2
Rémy Rieffel : Sociologie des médias, Edition Ellipse, France, 2001, p 119. 

3
 .516جيهاف أمحد رشيت: مرجع سبق ذكره، ص 
4
 .175، ص 1973كعيب: السلوؾ اجلمعي، مطبعة الديوانية احلديثة، بغداد، العراؽ، حامت ال
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في حيف يؤكد خبير االتصاؿ دنيس ماكويؿ،  .1أو جماعيةنقميا، صوت، صورة، مباشرة أو غير مباشرة، فردية 
(، رائد مدرسة Blumer( قد تـ تقديمو ألوؿ مرة مف طرؼ عالـ االجتماع بمومر)Massأف مصطم  الجماىير)

(، والمؤل أو عامة Groupعمـ االجتماع بشيكاغو، مف أجؿ تمييزه عف كؿ مف مصطمحي الجماعة)
 (.Publicالناس)

االتصاؿ الجماىيري بأنو جميور كبير ومتنوع، وتشير كممة جماىيري عندما يتـ  كما يتميز جميور
ربطيا بمستقبمي الرسالة االتصالية الجماىيرية إلى الطبيعة االجتماعية لمجميور أكثر مما تشير إلى حجـ 

ت ( يشير إلى مجموعة كبيرة مف الناس تأتي مف جميع مجاالAudience. إذف فمصطم  الجميور)2الجميور
الحياة ومف مختمؼ الطبقات االجتماعية فيو بذلؾ تجمع ألفراد منفصميف ومتباعديف ومجيولي اليوية ال 

( أستاذ عمـ االجتماع Morris Ginsbergكما يعرفو األستاذ موريس جنزبرج) .3يجمعيـ إال سموكيـ الجماىيري
 يربطيـ ببعض سوى االتفاؽ العاـ بجامعة لندف عمى أنو: الجميور ىو عبارة عف تجمع بشري غير منظـ، وال

( في تقرير مقدـ لمجنة الدولية لدراسة Sean McBride. في حيف يعرفو شوف ماكبرايد)4في اآلراء والرغبات
مشكبلت االتصاؿ عمى أنو: الجميور يعني أكثر مف مجرد حاصؿ جمع عدد مف األفراد، إنو جماعة ما تديف 

وذكريات وتقاليد محددة وظروؼ حياة بعينيا، بيد أف ىذه الجماعة ليست بوجودىا لتقاسـ أفرادىا تجارب معينة 
ف كانت مجتمعا محميا صغيرا جدا، فعندما ُتوضع تحت المبلحظة فإنيا تكشؼ عف الكثير  كبل متماثبل حتى وا 

النتماء مف االختبلفات التي تقـو عمى أساس الفروؽ الفردية والطبقية والمصمحة االقتصادية والمعتقد الديني وا
 .5السياسي و ما إلى ذلؾ

( يؤكد ىذا المفيـو مف خبلؿ التفريؽ بينو وبيف الحشد إذ H.Blumerوفي ىذا الصدد نجد ىربرت بمومر)
( حيث أف الجميور أكثر تفككا Crowd or Mass( يختمؼ عف الحشد أو الجميرة)Audienceيرى أف الجميور)

ال يقـو بينيـ التماسؾ االنفعالي الذي يتوفر في حالة الحشد، كما أف وأقؿ اندماجا وأف أفراده ليسوا متماسكيف، و 
الفرد في الحشد ينسى ذاتو ويتجو بعواطفو إلى اإليحاء الجمعي ويتفاعؿ مع الجو المحيط بو، وىنا يتكوف ما 

 ( تعريفا بخر لمجميورKirk Hallahanبينما أضاؼ ىاالىاف) .6يسمى بالعقؿ الجمعي أو العقؿ الجماىيري
مف خبللو إلى الجماعات التي تشارؾ بفاعمية في مناقشة  بقولو: الجميور عبارة عف مصطم  يتـ اإلشارة
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القضايا العامة، أو إنو جماعة تواجو مشكمة واحدة وتدرؾ أف المشكمة موجودة وتحاوؿ القياـ بعمؿ ما تجاه ىذه 
( الجميور عمى أنو: تجمع John Dewey. وفي نفس السياؽ، وفي دراسات حديثة يعرؼ جوف ديوي)1المشكمة

سياسي لعدد مف األفراد يشكموف وحدة اجتماعية مف خبلؿ االعتراؼ المتبادؿ بوجود مشاكؿ مشتركة ينبغي 
 .2إيجاد حموؿ مشتركة ليا، ويحتاج ىذا التجمع إلى وسائؿ متنوعة لبلتصاؿ مف أجؿ تنميتو واستمراره

 الفرع الثالث: التعريؼ اإلجرائي

ت تعريفات الجميور فمنيا ما يتسـ بالعمومية، ومنيا ما يمثؿ خصوصية لمجاؿ معرفي معيف، لقد تعدد
لذلؾ فإف مرد التعدد الحاصؿ عمى مستوى تعريؼ مصطم  الجميور كاف نتيجة البحث عف إيجاد تفسيرات 

ذي يرى الجميور جديدة لمعممية االتصالية بكامميا، وىذا مف خبلؿ االنتقاؿ مف االتجاه النظري التفسيري ال
كعنصر سمبي ال أىمية لو أماـ األىمية الكبيرة والقوة اليائمة لوسائؿ االتصاؿ إلى االتجاه النظري التفسيري 
الثاني الذي أعطى األىمية المتوازية لو مقابؿ وسائؿ االتصاؿ باعتباره عنصرا ىاما ونشيطا وبدونو ال تحدث 

اعي التي عالجنيا في الفصؿ خبلؿ نظريات مع التسويؽ االجتم العممية االتصالية، وىذا ما تـ توضيحو مف
، و كما ىو مبيف في تطور نماذج دراسات الجميور مف ىذا الفصؿ. وعمى ىذا األساس يمكف تعريؼ ألوؿا

الجميور الخاص بحقؿ التسويؽ االجتماعي والمتعمؽ بدراستنا ىذه كما يمي: نستعمؿ مصطم  الجميور لمداللة 
وضاع التي تعني اشتراؾ مجموعة مف الناس في التعرض لرسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي عمى جميع األ

بمختمؼ أشكاليا، غير أف ىذا اإلطار العاـ لممفيـو سيتـ التعبير عف مظاىره في بعض الحاالت بمصطمحات 
سائقيف(، أكثر دقة مف خبلؿ التحدث عف الجميور المستيدؼ والمتمثؿ في الجميور المستيدؼ األولي)ال

 والجميور المستيدؼ الثانوي) شرائ  المجتمع األخرى(.

انطبلقا مما سبؽ، فإننا نكوف قد أوضحنا مفيـو الجميور بداء بالتعريؼ المغوي، فاالصطبلحي لذلؾ و 
تعددت وجيات نظر العمماء والباحثيف في تناوليـ لمفيـو الجميور بيف  وصوال إلى التعريؼ اإلجرائي، وقد

مسفة، وعمـ النفس والعمـو االجتماعية، كما تباينت المصطمحات المرتبطة بالجميور، وعميو فقد ارتأينا المغة والف
كذلؾ أف نوض  الفرؽ بيف المصطمحات التالية ومدلوالتيا وىي: الجماعة، والحشد والجميور العاـ، الجماىير، 

ىذه المصطمحات. ولعؿ السبب في ذلؾ ىو أف  والرأي العاـ، وىذا تفاديا لمخمط فيما بينيا وإلدراؾ العبلقة بيف
المفيـو يشير إلى المضموف التصوري لممصطم ، أي المعنى أو مجموعة المعاني التي يشير إلييا المصطم ، 
أما المصطم  نفسو فيو الوعاء المفظي الذي يجمع بيف ىذه المعاني، ومف ىنا يبدو أف المصطمحات ليست 
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، وعمى ىذا األساس فإنو يستمـز أف نوض  أىـ الفروقات الحاصمة بيف ىذه .مترادفة، ومع ذلؾ فيي متبلزمة
 المفاىيـ انطبلقا مف إعطاء تعريفات ليذه المفاىيـ حتى نزيؿ ىذا المبس.

( بتحديد االختبلفات الموجودة بيف الجميور واألشكاؿ األخرى Blumerففي ىذا السياؽ قاـ بمومر)
جماعة، الحشد، والجميور العاـ، وقد قاـ بتقديـ وصفا لكؿ منيا مف حيث لتجمعات الحياة االجتماعية مثؿ ال

 :1ظروؼ النشأة والسمات البنائية وأساليب السموؾ ليا كما يمي

تتميز بأف كؿ أعضائيا يعرفوف بعضيـ البعض، وىـ واعوف بعضويتيـ المشتركة في  (:Groupأكال/ الجماعة)
لعبلقاتيـ مستمرة في الزمف ويعمموف مف خبلليا عمى تحقيؽ أىداؼ الجماعة ويتقاسموف نفس القيـ وليـ بنية 

 مشتركة ومخططة؛

وىو يتميز بكونو أوسع مف الجماعة، ومحدود في الزماف والمكاف ومؤقت ونادرا ما يتـ  (:Crowdثانيا/ الحشد)
ولكف ال توجد تكوينو بنفس الشكؿ، قد يكوف أعضاؤه محددي اليوية ومعروفيف ويتقاسموف نفس االىتمامات، 

بينيـ عادة بنية وال تنظيـ اجتماعي أو معنوي يربط بينيـ، أعضاؤه متساووف ومدركوف أف تجمعيـ مؤقتا أمبله 
 الحدث العارض، ويمكف أف يحقؽ الحشد ىدفا ما ولكف عممو يتصؼ غالبا بالعاطفة واالنفعاؿ وأحيانا بالعفوية؛

مف التجمعات األخرى سالفة الذكر، أعضاؤه أكثر تبعثرا  وىو أكبر حجما :(Publicثالثا/ الجميكر العاـ)
ومتباعدوف في المكاف وأحيانا في الزماف ولكنو ذو ديمومة أطوؿ، فيو يتشكؿ حوؿ قضية مشتركة في الحياة 
العامة ويتمثؿ ىدفو الرئيسي في تكويف اىتماـ أو رأي عاـ حوؿ قضية أو مجموعة مف القضايا لموصوؿ إلى 

و اجتماعي، كما يعتبر الجميور العاـ عنصر أساسي لممشاركة في المؤسسات الديمقراطية، تغيير سياسي أ
 بحيث يقـو عمى أساس خطاب عقبلني، كما يعتبر الجميور العاـ مف بيف التصنيفات الموضوعة لمجميور.

 أما ما يخص مصطمحي الرأي العاـ و الجماىير فإنو يمكف توضيحيما كما يمي:

( تعريفا لمرأي العاـ بقولو: مواقؼ مجموعة مف الناس مف Doobقدـ دوب) :(Public Opinionاـ)رابعا/ الرأم الع
قضية معينة حيف يكوف ىؤالء الناس أعضاء في الجماعة االجتماعية نفسيا. أما حامد زىراف فقد عرؼ الرأي 

وأفكاره ومعتقداتو واتجاىاتو  العاـ عمى أنو: ىو تعبير الجماعة أو المجتمع أو الجميور العاـ عف رأيو ومشاعره
 .2في وقت معيف بالنسبة لموضوع يخصو، أو قضية تيمو، أو مشكمة تؤرقو
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الجماىير أكثر شيوعا واستعماال في األدبيات المتداولة في الدراسات  مصطم  (:Massخامسا/ الجماىير)
االتصاؿ تيدفو غالبا وسائؿ والثقافة الشعبية العامية لئلشارة إلى الجميور العريض الذي تس اإلعبلمية 

الثقافية حيث ما زاؿ  اإلعبلـ، غير أف المصطم  يحمؿ دالالت معقدة ومتناقضة تبعا لمسياقات االجتماعية و 
الجانب السمبي لممصطم  الناجـ عف االستعماالت ف .1االعتقاد سائدا أنو يحمؿ معاف سمبية وأخري إيجابية

األمييف والمتمرديف عمى القواعد وقيـ الجماعات النافذة والفاعمة في العمومية والعامية، فيشير إلى جماعات 
الحياة االجتماعية، أي أف مصطم  الجماىير في ىذه الحالة يشير إلى مجموع األشخاص الذيف يفتقدوف قيـ 

ة، وفي الثقافة السائدة وليـ مستويات دنيا مف الذكاء والعقبلنية، أي بعبارة بسيطة الرعاع مف الناس أو العام
مجتمعنا الجزائري مثبل يستعمؿ مصطم  "الغاشي" لمداللة عمى الجانب السمبي ليذا المصطم ، أما في أوروبا 

وأما الجانب االيجابي لممصطم    .( عمى الجماىيرHerdفي القروف الوسطى فقد كاف يطمؽ مفيـو القطيع)
الطبقة الشغيمة عندما ينضموف معا مف أجؿ التضامف بيف  وخاصة في التقاليد االشتراكية فإنو يعني القوة 

إلى غايات إيديولوجية، وفي كبل الحالتيف يظير أف كبل االستعماليف يتضمف  تحقيؽ أىداؼ سياسية والوصوؿ
إلى عدد واسع مف األفراد يشتركوف في ظروؼ اجتماعية واقتصادية تجعؿ منيـ قوة رفض ومواجية  اإلشارة

 .الظروؼ المحمية

 ي: التطكر التاريخي لمصطمح الجميكرالمطمب الثان

ارتكز تطور مفيـو الجميور عمى تطور النظريات التي تأثرت بتغيير أنماط االستخداـ المبني غالبا عمى 
التطورات التقنية، حيث عالجت نظريات االتصاؿ الجميور وفؽ مشاركتو في المنظومة االتصالية بيدؼ فيـ 

ضع القواعد والنظريات التي تؤىؿ القائـ باالتصاؿ لمتحكـ في طبيعة التأثير الناتج عف التعرض، وسعيا لو 
التأثير ومستواه. فالجميور كظاىرة اجتماعية قديـ قدـ التجمعات البشرية واالىتماـ بو قديـ كذلؾ قدـ العمـو 

بدوره (. والتسويؽ االجتماعي كاتجاه جديد في المسار التسويقي الحديث ركز Anthropologyكاألنثربولوجيا)
عمى دراسة الجميور بغية فيمو والتعمؽ في ظواىره وتحميؿ سموكياتو وىذا ما أدى إلى بروز ما يسمى بحوث 
الجميور مف خبلؿ التعامؿ مع مصطمحات كتجزئة الجميور أو ما يسمى الجميور المستيدؼ الذي يقابؿ 

 مفيـو  دراسة سموؾ المستيمؾ في التسويؽ التجاري.

نما مر بمراحؿ تاريخية ساىمت كؿ واحدة في وعميو فإف المفيـو  الراىف لمجميور لـ يتكوف طفرة واحدة، وا 
دخاؿ تعديبلت شكمية عمى خصائص أخرى تبعا لمتطور التاريخي العاـ  إضافة عناصر جوىرية جديدة وا 
وتطور تقنيات االتصاؿ الجماىيري عمى وجو الخصوص، ويتض  ذلؾ مف خبلؿ محطات تاريخية بارزة تركت 
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ويمكف تمخيص مساىمات ىذه المراحؿ كما  .1بصماتيا الواضحة عمى الدالالت المختمفة لمفيـو الجميور
  :يمي

 الفرع األكؿ: المرحمة األكلى

وقد كانت فكرة الجميور تعني في األصؿ وتمثؿ ىذه المرحمة مرحمة ما قبؿ ظيور وسائؿ اإلعبلـ، 
استعراض عاـ يستقطب عددا مف الناس، واتخذ الجميور مجموع المتفرجيف عمى عرض درامي أو لعبة أو أي 

أشكاال مختمفة في كؿ الحضارات عبر مراحؿ التاريخ، وعمى الرغـ مف اختبلؼ الحضارات التي عرفتيا البشرية 
فقد كاف وبالتالي تنوع الجميور)جميور الصموات في المساجد والكنائس ودور العبادة في الديانات األخرى(، 

يتصؼ بعدة مميزات إذ أف جميع أفراده معروفيف بذواتيـ ومحدديف في الزماف والمكاف ذلؾ أنيـ ىذا الجميور 
سكاف لمدينة أو قرية ما، وكاف تجمعيـ لتشكيؿ جميور العبادة أو المسرح أو الممعب أو السوؽ غالبا منضما 

ة دينية أو روحية أو إدارية، بحكـ العادة ومعيف المواقع وفقا لممراتب والمراكز االجتماعية تشرؼ عميو سمط
حيت كاف يجمس سيد القبيمة في األوؿ ثـ تأتي حاشيتو ثـ النببلء حتى نصؿ إلى جميع الناس وقد أضفت تمؾ 
السمطات عمى الجميور طابع مؤسسة تفرض سموكيات جماعية معينة، كما أف العديد مف ىذه الخصائص ال 

الراىنة لمجميور مع بعض التعديبلت والتغييرات الشكمية في  زاؿ قائما في المفيـو السائد في االستعماالت
 2.الترتيب واألىمية

 الفرع الثاني: المرحمة الثانية

تعتبر ىذه المرحمة أىـ مرحمة في تاريخ وسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية والتي انعكست عمى ظيور مفيـو 
س عشر عمى يد األلماني الجميور بشكؿ مميز، حيث كاف اختراع حروؼ الطباعة في القرف الخام

( بمثابة الحدث الذي أدى إلى ظيور جميور القراء وىذا بفضؿ التمكف مف Gutenberg 1394-1468جوتنبورغ)
 .إصدار النشريات والمطبوعات بما فييا الصحؼ الحقا وتوزيعيا عمى نطاؽ واسع مما كاف عميو الحاؿ سابقا

قتصاديا كاف معروفا في السابؽ بيف األغنياء والفقراء والحضر وقد أوجد ىذا التطور النوعي تقسيما اجتماعيا ا
( كتيار فكري أو Publicوالبدو، وساعد ىذا التطور عمى تكويف مفيـو أولي لما يعرؼ حاليا بالجميور العاـ)

رأي يربط بيف عدد غير محدود مف أناس يوجدوف ضمف السكاف ويختمفوف عف عامة الناس تبعا الىتماماتيـ 
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تربيتيـ وتعميميـ وتطمعاتيـ الدينية أو السياسية أو الفكرية، أي بداية ظيور طبقة مستنيرة إلى المؤل ومستوى 
 .1ىدفيا تكويف رأي عاـ حوؿ القضايا المشتركة التي يحممونيا و يحمموف بتجسيدىا عمى أرض الواقع

 الفرع الثالث: المرحمة الثالثة

ير البالغ في تشكيؿ الجميور، ىو تمؾ اإلفرازات االجتماعية التطور التاريخي الثاني الذي كاف لو التأث
والثورة الصناعية التي أعطت دفعا قويا لمطباعة مما أسيـ في تنمية وتسويؽ الصحافة خاصة الصحافة 

التي نمت حوؿ المدف و ( New Mass societyالشعبية أو الموجية إلى إفراد المجتمعات الجماىيرية الجديدة)
رى المكونة خاصة مف شتات المياجريف الذيف انتقموا مف األرياؼ التي تسودىا الروابط العائمية الصناعية الكب

والصبلت االجتماعية إلى المدف والمجتمعات الحديثة التي تتميز بالتبايف بيف أفرادىا لغياب قيـ ثقافية وتقاليد 
تتخذ شكميا الجماىيري الذي ال زاؿ وأعراؼ اجتماعية مشتركة. وفي ىذه المرحمة التاريخية بدأت الصحافة 

 2.يبلـز وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ إلى الوقت الراىف مع بعض التعديبلت الشكمية

 الفرع الرابع: المرحمة الرابعة

إف العامؿ الثالث الذي ساىـ مساىمة كبيرة في الصياغة الحالية لمجميور ورسـ معالمو الحديثة ىو ظيور 
مف إذاعة في عشرينيات القرف الماضي والتمفزيوف)المرنات( في خمسينيات القرف  وسائؿ اإلعبلـ اإللكترونية

نفسو. إذ أصب  الجميور غير محدد في المكاف حيث باعد البث اإلذاعي والتمفزيوني بيف أفراد الجميور 
مف  المستيدؼ مف جية وبينيـ وبيف المرسؿ أو القائـ باالتصاؿ مف جية ثانية، فظير بذلؾ شكبلف جديداف

أشكاؿ الجميور أي المستمعيف والمشاىديف الذيف لـ تعد األمية والحواجز الطبيعية تحوالف دوف تعرضيـ 
لمرسائؿ االتصالية كما كاف الشأف بالنسبة لمصحافة المكتوبة. كما سجمت ىذه المرحمة دخوؿ الوسائؿ 

اع إلى اآللة عمى حساب االستماع اإللكترونية الحقؿ اإلعبلمي، فقد أدى اختراع اإلذاعة إلى تحوؿ االستم
المباشر لآلخر واستقطب ظيور التمفزيوف جؿ األنظار، إذ أصب  الفرد يرى بعينو أكثر مف الرؤية باإلدراؾ 

 .3والوعي الفردي والجماعي

 

 

                                                           
1
 .21، 20علي قسايسية: مرجع سبق ذكره، ص 
2
 .64ه، ص فواز منصور احلكيم: مرجع سبق ذكر 
3
ادة الدكتوراه يف علـو (، أطركحة مقدمة لنيل شه2006-1995ادلنهجية لدراسات التلقي؛ دراسة نقدية حتليلية ألحباث اجلمهور يف اجلزائر)لي قسايسية: ادلنطلقات النظرية ك ع

 .68، ص 2007سم علـو اإلعالـ كاالتصاؿ، جامعة اجلزائر، علـو اإلعالـ، قبوكركح، كلية العلـو السياسية ك  االتصاؿ، حتت إشراؼ الدكتور: سللوؼاإلعالـ ك 



  

204 
 

 ...........................المدخل المأثور في دراسة الجمهور....الث:..........................الفصل الث  

 الفرع الخامس: المرحمة الخامسة

الديمقراطية السياسية التي في اعتناؽ نظريات  الذي أثرى مفيـو الجميور ويتمثؿ العنصر التاريخي الرابع
تعتبر وسائؿ اإلعبلـ وحريتيا أحد أىـ مظاىرىا، فقد انعكس تطبيؽ األفكار الديمقراطية في أنظمة الحكـ عمى 
مياـ ووظائؼ وسائؿ اإلعبلـ وعمى الرقابة السياسة واالجتماعية ومبادئ الوصوؿ إلييا والمشاركة فييا، كما 

ة االتصاؿ ودوره في الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية. فمـ يعد انعكس عمى وعي المجتمع ككؿ بأىمي
نما في نفس الوقت يتضمف ناخبيف  الجميور فقد مجد قراء لمصحؼ ومستمعي إذاعات ومشاىدي تمفزيونات وا 
يمتمكوف سمطة تقرير مصير الطامحيف في تولي مناصب القيادة السياسية، كما يتضمف مستيمكيف لمسمع 

واألفكار يحددوف بسموكيـ مصير المنظمات اإلنتاجية والوكاالت التجارية، كما ظيرت مصطمحات  والخدمات
ليا عبلقة وطيدة بالجميور أثرت في أدبيات أبحاث الجميور، ومف ضمف تمؾ المصطمحات الوافدة مع 

 (mass electorateالتطورات السياسية واالجتماعية وحتى التكنولوجية نجد عمى سبيؿ المثاؿ جميور الناخبيف)
 .1(mass marketوجميور السوؽ) 

 المطمب الثالث: خصائص الجميكر

إف معرفة بنية وخصائص الجميور تعتبر مف األمور الضرورية ذلؾ ألنيا تزود القائـ بعممية االتصاؿ 
بمعمومات ىامة عف الجميور المستيدؼ الشيء الذي يسم  بإعداد رسالة اتصالية توافؽ خصائص وسمات 

ذا الجميور، وفي حقيقة األمر ىنالؾ العديد مف السمات والخصائص المميزة لمجميور، لكننا سوؼ نركز ى
عمى أىـ الخصائص والسمات التي ليا عبلقة مباشرة بالسموؾ االتصالي لمجميور مع وسائؿ االتصاؿ. وعمى 

 العمـو يمكف تقسيـ ىذه الخصائص والسمات إلى أربعة أنواع كما يأتي:

 األكؿ: السمات الظاىريةالفرع 

إف مصطم  الجميور عنصر أساسي في الشكؿ الجماعي لجميور وسائؿ االتصاؿ حيث يتضمف في 
 بنتيو الظاىرية العديد مف الخصائص التي تميزه عف غيره كما يمي:

 فحجمو كبير عف بقية األشكاؿ األخرى؛ أكال/ الحجـ الكاسع:

 راد الجميور في أوضاع وأماكف متباعدة؛إذ يتواجد أف ثانيا/ التباعد أك التشتت:

 حيث يتمايز أفراد الجميور في احتياجاتيـ ومصالحيـ وبالتالي في سموكياتيـ االتصالية؛ ثالثا/ عدـ التجانس:
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غير معروفيف بذواتيـ ومجيوليف لدى بعضيـ البعض مف جية وحتى لدى القائـ باالتصاؿ  رابعا/ عدـ التعارؼ:
 أخرى؛ في بعض الحاالت مف جية

حيث أف عناصر الجميور ونظرا لعدـ معرفتيـ لبعضيـ البعض يفقدىـ القدرة  :خامسا/ غياب التنظيـ االجتماعي
 عمى التوحد أو الدخوؿ في تنظيمات اجتماعية بصفتيـ كأفراد جميور؛

 .1وجود اجتماعي غير مستقر في المكاف والزماف سادسا/

 الفرع الثاني: السمات الديمكغرافية

ساع حجـ الجميور نتيجة لتعدد وتنوع وسائؿ االتصاؿ إضافة إلى تنوع وتعدد احتياجات واىتمامات إف ات
ومصال  الجميور، فرض عمى القائميف عمى عممية االتصاؿ االعتماد عمى معطيات إحصائية ممثمة في 

ض أنيا تتقارب الخصائص أو السمات الديموغرافية، وكؿ ذلؾ مف أجؿ تجزئة الجميور إلى فئات فرعية يفتر 
في احتياجاتيا. ويقصد بالخصائص الديموغرافية تمؾ السمات التي يشترؾ فييا جميع أفراد المجتمع، حيث 
تساىـ ىذه السمات مع غيرىا مف السمات االجتماعية والظاىرية والفردية في تشكيؿ خبرات الفرد وموقعو في 

صنؼ الخصائص الديموغرافية إلى نوعيف كما سياؽ حياتو وتؤثر في كؿ مف الشخصية ونماذج السموؾ. وت
 يمي:

وىي الخصائص غير القابمة لمتغير أي الثابتة والتي تنسب إلى الفرد بمجرد ميبلده مثؿ  أكال/ السمات األكلية:
 تاريخ ومكاف الميبلد، الجنس واالنتماء العرقي والسبلالت؛

المغة والديف، السف ومستوى التعميـ، مكاف اإلقامة وىي الخصائص القابمة لمتغير مثؿ  ثانيا/ السمات المكتسبة:
 .2والوظيفة، الدخؿ والحالة المدنية

 Robertوقد أصب  ليذه الخصائص أو السمات دالالت اجتماعية وذلؾ منذ أف الحظ روبرت ميرتوف)

Merton أف عناصر بعض الفئات مثؿ السف، النوع، المستوى التعميمي والدخؿ، يمكف أف تتماثؿ في )
. ولما كاف السموؾ االتصالي ىو جزء مف السموؾ االجتماعي والذي ىو 3موكياتيا تجاه الرسائؿ االتصاليةس

عبارة عف رد فعؿ المتمقي تجاه الرسائؿ االتصالية، حيث يختمؼ سموؾ األفراد في المجتمع باختبلؼ سمات 
يور ومف ثـ سموكو االجتماعي وخصائص كؿ فرد. لذلؾ ونتيجة لمتأثير القوي ليذه السمات في شخصية الجم
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بصفة عامة وسموكو االتصالي بصفة خاصة مف جية، ونتيجة لبلستخداـ الواسع ليذا النوع مف الخصائص 
 والسمات في دراسات وبحوث الجميور، ارتأينا أف نقؼ عندىا بنوع مف التفصيؿ كما يمي:

( إلى ذكور أو إناث، اعتمادا عمى عوامؿ Genderيقسـ األفراد وفقا لسمة النوع) عالقة النكع بالسمكؾ االتصالي: (1
بيولوجية وفسيولوجية نظرا لثبوت تبايف استجابة كؿ نوع لمرسائؿ االتصالية تبعا الختبلؼ مصال  وحاجيات 
كؿ مف الذكور واإلناث، والتي يمكف إشباعيا مف خبلؿ التعرض لوسائؿ االتصاؿ وكذلؾ اختبلؼ درجة 

 قابمية االقتناع.
الجميور في إطار فئات النوع وحدىا ال يعتبر كافيا وال يعطي التفسير الكامؿ في عبلقة  كما أف وصؼ

ىذه الفئات بالسموؾ االتصالي، لذلؾ يستوجب االستعانة بالسمات األخرى مثؿ السف والتعميـ والمينة في 
كية والمعرفية التي عبلقاتيا مع سمة النوع، ألف تمؾ السمات مجتمعة ىي التي تعكس عادة المستويات اإلدرا

 .1يستند عمييا الفرد في تكويف برائو واتجاىاتو

يتأثر الفرد في سموكو بما يكتسبو مف ميارات أو خبرات في البيئة الخارجية  عالقة العمر بالسمكؾ االتصالي: (2
المحيطة بو وكذلؾ بمستوى النضج في خصائصو البنائية التي تميز المراحؿ المختمفة في عمر اإلنساف، 
ذلؾ أف نضج الفرد يعكس نمطا معينا مف السموؾ، وعمى ىذا األساس اتجيت بحوث دراسات الجميور إلى 

( لتوضي  العبلقة بينيا وبيف السموؾ المعتمد اتجاه الوسيمة االتصالية Ageاعتماد خاصية أو سمة السف)
ت والميارات المتراكمة التي وكذلؾ اتجاه الرسالة االتصالية، حيث تعكس ىذه الفئة مستوى معينا مف الخبرا

 2.يكتسبيا الفرد مع تطور سنو
ولقد استخدمت البحوث المبكرة حوؿ جميور وسائؿ االتصاؿ الفئات العشرية حسب طبيعة وأىداؼ 

(، الىتمامو 60(، )+49-40(، )39-30(، )29-21( فئات )Lazarsfeldالدراسة، حيث استخدـ الزارسفيمد)
صحافة باعتبارىا الوسيمة األكثر انتشارا في أربعينيات القرف الماضي، أما بالسموؾ االنتخابي لقراء ال

( لنفس األسباب المتعمقة بالقدرة عمى 39-30(، )29-20(، )19-10( فقد استخدـ فئات )Schrammشراـ)
( البريطانية BBCالقراءة والتي تمكف مف التعرض إلى رسائؿ الصحافة، كما استخدمت منظمة البي البي سي)

( ألىداؼ الدراسة الرامية إلى فيـ عبلقة السف بتأثير 19-15(، )14-10(، )9-5ي السبعينيات فئات )ف
. ولما كاف تفسير عبلقة السف بالسموؾ االتصالي 3أفبلـ العنؼ التمفزيونية عمى سموكيات األطفاؿ والمراىقيف

 كالمستوى التعميمي والمينة.يبقى كذلؾ وحده غير كاؼ فإف األمر الذي استمـز إدماج السمات األخرى 
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( مف تحديد Education Levelتمكف دراسة خاصية مستوى التعميـ) عالقة مستكل التعميـ بالسمكؾ االتصالي: (3
مستوى المعارؼ والخبرات التي قد يتحصؿ عمييا الفرد مف خبلؿ أسموب التعميـ المنظـ في الدولة نظرا 

والتربية والتنشئة االجتماعية التي توجو السموؾ تجاه الرسائؿ لمتأثير المدرسي عمى الفرد مف حيث التعميـ 
 االتصالية، والذي يتبايف بتبايف المعرفة المكتسبة في مختمؼ المراحؿ التعميمية.

ولقد أظيرت الدراسات المختمفة أف االستماع لمبرامج اإلذاعية الجادة في الواليات المتحدة األمريكية مثبل، 
را بخاصية التعميـ، فالمتعمموف يختاروف البرامج الجادة أما األقؿ تعميما فيختاروف كاف متصبل اتصاال كبي

البرامج الترفييية، وبالتالي فمستوى التعميـ لو دور كبير في توجيات األفراد ومدى تحصيميـ لممعارؼ وكذلؾ 
تحديد السموؾ االتصالي . لذلؾ يعتبر المستوى التعميمي مف بيف أىـ السمات اليامة في 1كيفية الحصوؿ عمييا

لؤلفراد، ذلؾ أف األفكار والمعتقدات والمعمومات والتي تشكؿ في مجموعيا الخبرات المتراكمة ىي التي تؤثر في 
 السموؾ االتصالي وتجعؿ الفرد يقبؿ أو يرفض ما يصمو مف رسائؿ اتصالية بناءا عمى المعرفة التي يحوزىا.

سموؾ االتصالي في اتجاه الفرد إلى تحقيؽ التوازف بيف عناصر كما تظير عبلقة المستوى التعميمي بال
المعرفة ومحتويات وسائؿ االتصاؿ، فاألفراد يتجيوف أو يبحثوف عف األشياء التي تكوف متيلفة ومتجانسة 
وترتبط بمعتقداتيـ ومعارفيـ وأفكارىـ وشعورىـ، وعمى ىذا األساس يتبايف السموؾ انطبلقا مف تبايف المعرفة 

غير أف ىناؾ فئات أو مستويات تعميمية أخرى يمكف إدراجيا وىذا كمو تبعا  .2تسبة عبر المراحؿ التعميميةالمك
لطبيعة وأىداؼ الدراسة المرغوب القياـ بيا باإلضافة إلى نوع الوسيمة االتصالية المستخدمة في إيصاؿ الرسائؿ 

فئة األمييف الذيف ال يقرؤوف وال يكتبوف ضرورة  االتصالية، وىنا نقصد بالطبع فئة األمييف. حيث يعتبر إدماج
ف كانت ىذه  موضوعية في مجتمعات ترتفع فييا نسبة األمية ويرتفع تمثيؿ ىذه الفئة في عينة البحث، ألنو وا 
الفئة ال تقرأ الصحافة المكتوبة إال أنيا تتعرض لموسائؿ االتصالية األخرى منخفضة االرتباط أو كما تسمى 

صالية الباردة كاإلذاعة والتمفزيوف. وعمى العمـو يمكف تقسيـ الفئات حسب المستوى التعميمي كما بالوسائؿ االت
 :3يمي

 ال يقرأ وال يكتب )أمي(؛ .أ 
 يقرأ ويكتب )فئة الذيف تعمموا خارج النظاـ المدرسي، مثبل برامج محو األمية(؛ .ب 
 المرحمة االبتدائية؛ .ج 
 المرحمة المتوسطة؛ .د 
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 المرحمة الثانوية؛ .ق 
 ة الجامعية؛المرحم .ك 
 المرحمة العميا )ما بعد التدرج( .ز 

تحدد الحالة االقتصادية والمعبر عنيا أحيانا بخاصية  عالقة الحالة االقتصادية بالسمكؾ االتصالي: (4
( قدرة األفراد عمى اقتناء الوسيمة االتصالية المبلئمة لوضعيـ أو حالتيـ االقتصادية وعمى Incomeالدخؿ)

وعمى ىذا األساس تناؿ ىذه الخاصية الزخـ واالىتماـ الكبيريف في وصؼ  استيبلؾ السمع والخدمات،
الجميور الرتباطيا الوثيؽ بتخطيط الحمبلت اإلعبلمية، ومرد ذلؾ ىو أف الحالة االقتصادية قد تعكس قدر 
الجيد المبذوؿ الذي يؤثر في سيولة الحصوؿ أو تناوؿ المادة االتصالية، أو نفقات الحصوؿ عمييا أو 

. وفي موضوع التفرقة بيف مستويات الحالة 1وقت المتاح لدى الفرد لمقراءة أو االستماع أو المشاىدةال
 االقتصادية، يمجأ الباحثوف عادة إلى أحد الخياريف:

وضع مستويات ثبلثية أو خماسية تعبر عف الحالة االقتصادية مثؿ: عالية، متوسطة، منخفضة. أو:  .أ 
 تحت المتوسطة، منخفضة؛ عالية، فوؽ المتوسطة، متوسطة،

وصؼ المؤشرات الدالة عمى الحالة االقتصادية مثؿ: فئات الدخؿ، المينة، نوع المسكف وحجمو، مكاف  .ب 
 .2اإلقامة، ممكية أجيزة التمفزيوف والراديو، والكمبيوتر والخط الياتفي

لمظروؼ  فيذه المؤشرات ىي عمى سبيؿ القصر وليس الحصر، حيث تختمؼ مف مجتمع إلى بخر تبعا
االجتماعية واالقتصادية السائدة في كؿ مجتمع. كذلؾ يمكننا القوؿ عمى أف فيـ سموؾ الجميور يعد مف 
أصعب األمور التي يسعى الباحث جاىدا لموصوؿ إليو، وذلؾ مف خبلؿ دراستو مختمؼ الفئات التي تمكنو مف 

ة عامة ورسائؿ حمبلت التسويؽ فيـ ومعرفة سموؾ الجميور المتمقي لرسائؿ الحمبلت االتصالية بصف
االجتماعي عمى وجو الخصوص، حيث تعتبر الخصائص أو السمات األربع السابقة ممثمة في النوع والسف 
والتعميـ والحالة االقتصادية مف أكثر السمات استخداما وشيوعا في عبلقاتيا بأنماط السموؾ االتصالي ولكنيا 

ستعانة بسمات أخرى كالحالة المدنية مثؿ مكاف الميبلد ومكاف اإلقامة ليست الوحيدة، فقد يمجأ الباحث إلى اال
وغيرىا مف السمات والتي تتفؽ مع طبيعة البحث وأىدافو. كما أف دراسة ىذه السمات أو الخصائص مجتمعة 

 ىي التي تسم  بإعطاء أو تفسير أنماط السموؾ ألفراد الجميور تجاه الرسائؿ االتصالية.

 

                                                           
1
 .29باية سي يوسف، مرجع سبق ذكره، ص 
2
 .30، 29ادلرجع نفسو، ص 
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 سمات االجتماعية كالفرديةالفرع الثالث:ال

أصب  االىتماـ بالسمات أو الخصائص االجتماعية والفردية أو كما تسمى بدراسة الجميور في ضوء 
المنظور االجتماعي واالختبلفات الفردية مطمبا أساسيا في تفسير السموؾ االتصالي تفسيرا عمميا يعتمد عمى 

واتجاه السموؾ الفردي، حيث تفيد دراسة ىذه السمات في  الضوابط االجتماعية والنفسية التي تؤثر في حركة
معرفة الوصؼ المتكامؿ لمجميور مف خبلؿ توفير مزيد مف المعمومات عف الطبيعة االجتماعية لممتمقي في 
االختيار والتعرض لوسائؿ االتصاؿ ومعرفة المتغيرات التي تحدد طبيعة إدراؾ الفرد لمرسائؿ االتصالية وحدود 

ومعرفة المراحؿ التي يمر بيا الفرد في عبلقتو بالرسالة االتصالية بدءا مف مرحمة التعرض وصوال تأثيرىا، 
حتى مرحمة االستجابة وكؿ ذلؾ في حدود تأثير العمميات االنتقائية، االستعداد لبلقتناع، العزلة واالنتماء 

 االجتماعي.

الفرد في الجماعة، أي دراسة تأثير ( جيدا معتبرا في دراسة عضوية Ennisلقد كرس الباحث اينيس)
السياؽ االجتماعي والنفسي الذي يعيش فيو في توجيو مستويات التفضيؿ واالىتماـ لديو، وقدـ بذلؾ مجموعة 
مف المميزات التي تنطبؽ عمى الجماعة االجتماعية، حيث فرؽ بيف الخصائص الظاىرية وخصوصيات البنية 

. 1انب رأى أنيا حاسمة في تحديد الطابع االجتماعي لسموؾ أي جماعةالداخمية لمجماعة، كما وضع ثبلثة جو 
 وىي عمى النحو التالي:

حيث أثبتت الدراسات واألبحاث التي أجريت عمى جميور  (:Social Differentiationأكال/ التمايز االجتماعي)
  واالىتمامات وفي وسائؿ االتصاؿ، وجود اختبلفات شكمية جوىرية عند كؿ جميور مف اختبلؼ في المصال

درجة اإلدراؾ وفي االستجابة لمرسائؿ االتصالية أي اختبلؼ درجات التأثير، وبالتالي فإف سموؾ جميور ما 
تتحكـ فيو العوامؿ التي تتدخؿ في تشكيؿ السموؾ االجتماعي العاـ لمجماعات. وتتمثؿ االختبلفات فيما بيف 

 أفراد الجميور فيما يمي:

إف مصال  الجميور ليست متجانسة وال متطابقة وىذا ما يفسره جزئيا تنوع  ىتمامات:اختالؼ المصالح كاال (1
الوسائؿ والرسائؿ االتصالية، حيث أنو ىناؾ دوافع وحوافز تدفع الجميور إلى اقتناء وسيمة أو رسالة 

 اتصالية دوف أخرى؛
ى اإلدراؾ العقمي والحسي يظير التمايز االجتماعي مف خبلؿ االختبلؼ في مستو  اختالؼ درجات اإلدراؾ: (2

والذي يتوقؼ بدوره عمى مستوى التربية والتعميـ والثقافة، والذي يحدد بدوره الموقؼ تجاه الوسائؿ والرسائؿ 

                                                           
1
 .65فواز منصور احلكيم: مرجع سبق ذكره، ص 
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( Opinion Leaders)االتصالية وفيميا وتفسيرىا، وكنتيجة ليذا التمايز االجتماعي ظير مفيـو قادة الرأي
 (؛Two steps Flow of  Informationاؿ ذات الخطوتيف)ذو العبلقة الترابطية مع نظرية االتص

لقد لوحظ أف االستجابة لمضموف الرسائؿ االتصالية يختمؼ أيضا منف فئة جميور إلى  اختالؼ مدة التأثير: (3
أخرى ويختمؼ لدى أفراد الفئة الواحدة مف الجميور الواحد، نتيجة لجممة مف العوامؿ تتعمؽ بالجميور ذاتو 

 .1لرسالة وحتى البيئة االجتماعية الثقافيةوبالوسيمة وبا

لقد ظيرت أىمية ىذه الخاصية مف خبلؿ المبلحظة المستمرة  (:Social Interactionثانيا/ التفاعؿ االجتماعي)
لمسياؽ االجتماعي الذي يعمؿ خبللو كؿ فرد مف أعضاء الجميور المتمقي، فيو يختار محتوى االتصاؿ بتأثير 

 اعات االجتماعية ومف ثـ تفسير سموكو االتصالي في إطار السموؾ االجتماعي.خبراتو كعضو في الجم

لذلؾ تستدعي معالجة التفاعؿ االجتماعي الذي يثيره التعرض لوسائؿ االتصاؿ إلى النظر في جممة مف 
 :2العناصر التي تتداخؿ بشكؿ بارز في توضي  ىذه الظاىرة كما يمي

ور تبعا لطبيعة الوسيمة أو الرسالة االتصالية حيث يرى يختمؼ سموؾ الجمي الطابع االجتماعي: (1
( عمى أف وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ قد ُأْدِخمت في جؿ نشاطات الحياة االجتماعية حتى Freidsonفريدسوف)

أصب  الناس ينظروف إلى األعماؿ الفردية كالذىاب إلى السينما عمى أنيا سموؾ اجتماعي، كذلؾ فالتمفزة 
ؿ تشاىد مف قبؿ أعضاء األسرة والتي تعرض رسائؿ اتصالية يتفاعؿ معيا أفراد العائمة عمى سبيؿ المثا

ويتفاعموف مع بعضيـ البعض، كما توفر ليـ مواضيع لمنقاش وتبادؿ اآلراء وحتى اتخاذ المواقؼ ومع ذلؾ 
 فيناؾ مف الوسائؿ االتصالية كالصحؼ مثبل يستدعي استعماليا العزلة االجتماعية؛

حيث أصب  واضحا أف استعماؿ وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ خاصة الجماىيرية منيا،  الت االجتماعية:االستعما (2
( حيث أنجز بحثا James Lull,1982ىو عمؿ اجتماعي أكثر مف شيء بخر وىذا ما ذىب إليو جيمس لوؿ)

الطابع  حوؿ مشاركة أفراد العائمة في استعماؿ وسائؿ اإلعبلـ فوصؿ إلى استنتاج يتجمى مف خبللو
 Social useاالجتماعي الستعماؿ وسائؿ اإلعبلـ، وقد ُسِمَي ىذا االستنتاج بنمطية االستعماؿ االجتماعي)

Typology؛) 
يتعمؽ األمر ىنا بخاصية استعماؿ وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ بمعزؿ عف اآلخريف وبخاصة  العزلة االجتماعية: (3

مف الناحية النفسية عمى أنيا شكؿ مف أشكاؿ العزلة االستعماؿ المفرط، وقد تـ تفسير ىذه المسألة 
( وىي مظير مف مظاىر Alienation( نتيجة الشعور بالحرماف أو االستبلب)Self Isolationالذاتية)

( واالنصراؼ عف الواقع الضاغط خوفا مف مقاومة الضغوطات االجتماعية التي Escapismاليروبية)
                                                           

1
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، وىذه العزلة نجدىا خاصة لدى األوساط الميمشة اجتماعيا مثؿ المرضى  يفرضيا الواقع المثقؿ باليمـو
 والبطاليف والعجزة؛

ينظر إلى العبلقة الممكنة بيف الجميور والمرسؿ أو القائـ عمى االتصاؿ عمى  عالقة الجميكر بالمرسؿ: (4
 مستوييف ىما:

 ة؛المستوى األوؿ: عندما يحاوؿ المرسؿ االتصاؿ بمستقبمو عف طريؽ رسالة إعبلمي .أ 
المستوى الثاني: عندما يحاوؿ كؿ مف المرسؿ والمتمقي بموغ نفس األىداؼ عف طريؽ وسائؿ اإلعبلـ  .ب 

 واالتصاؿ.

ينتظر الجميور مف وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ أف (: Normative Control Systemsثالثا/ ضبط األنساؽ المعيارية)
لتسمية بشكؿ يتناسب مع مكوناتو ومقوماتو، والتي تنبع مف توفر لو اإلعبلـ وأف تمده بالتعميـ والثقافة والترفيو وا

 .1األفكار التقميدية والثقافية السائدة والمستمدة مف العائمة أو المنظومة التربوية وغيرىا

 الفرع الرابع:السمات السمككية

 فرضت األىداؼ الخاصة بدراسة الجميور نطاقا واسعا في مجاؿ دراسة السموؾ االتصالي حيث تعددت
اتجاىات البحث في سموؾ الجميور المتمقي لمرسالة االتصالية إلى دراسة استخداـ الفرد أو الجميور لوسائؿ 
االتصاؿ ومحتواىا، أي دراسة السموؾ االتصالي لمجميور تجاه وسائؿ االتصاؿ مف أجؿ معرفة العوامؿ 

مات السموكية يمكف توضيحيا في والمؤثرات التي تؤثر عمى سموكو االتصالي. وقد تـ تحديد مجموعة مف الس
 :2النقاط التالية

إف ىذا النوع مف الخصائص يعتبر أكثر وأسيؿ سمة مف السمات المستخدمة في  أكال/ التعرض لكسائؿ االتصاؿ:
البحوث االتصالية الخاصة بدراسة الجميور ألنيا تستيدؼ الكشؼ عف حجـ وبناء الجميور الذي يقرأ أو 

 معينة مف المحتوى االتصالي باعتبارىا مدخبل لقياس اىتماـ وتفضيؿ الجميور المتمقي؛يستمع أو يشاىد وسيمة 

تيتـ سمة عادات التعرض باإلجابة عف األسئمة الخاصة بكيفية القراءة أو االستماع أو  ثانيا/ عادات التعرض:
فييا أقؿ جيد ممكف، المشاىدة، فالفرد يكيؼ عادات التعرض بالشكؿ الذي ييسر لو عممية التعرض حيث يبذؿ 

فيو بذلؾ يختار الوقت والمكاف المناسبيف وبالشكؿ الذي يتفؽ مع سماتو العامة والسمات االجتماعية والفردية. 
فالفرد الذي يميؿ إلى العزلة وصحبة وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ يختمؼ عف الفرد الذي يميؿ في التعرض 

حيث يتبادؿ معيـ الحديث والمناقشة حوؿ المفردات أو المحتوى بصحبة اآلخريف مف أفراد العائمة أو األصدقاء 
                                                           

1
 .67ادلرجع نفسو، ص 
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بالشكؿ الذي يدعـ عممية التعرض واإلدراؾ ليذه المفردات ومحتواىا، كذلؾ فإف طبيعة المينة تؤثر في تحديد 
الوقت المناسب لمتعرض. كما أف معرفة توقيت التعرض يسم  بتحديد أوقات الذروة بالنسبة لمساعات خبلؿ 

 أو خبلؿ األسبوع مثؿ الفترة المسائية يوميا أو فترات السيرات األسبوعية؛اليـو 

يقصد بيا الوقت الذي يقضيو الفرد في التعرض إلى وسيمة اتصالية معينة كدليؿ ظاىري  ثالثا/ كثافة التعرض:
الجميور عمى اىتماـ الفرد بيذه الوسيمة، وتعتبر سمة كثافة التعرض مف السمات الشائعة في دراسة سموؾ 

المتمقي لمرسالة االتصالية مف أجؿ المقارنة بيف الوسائؿ االتصالية ببعضيا، أو مف أجؿ المقارنة بيف كثافة 
التعرض في عبلقتيا بالسمات العامة أو السمات االجتماعية والفردية، ويمكف تقسيـ الفئات في ىذا اإلطار مف 

الحد األدنى لمتعرض أقؿ مف ساعة عمى سبيؿ المثاؿ، خبلؿ استعماؿ أجزاء الساعة ومضاعفاتيا، فإذا كاف 
 فيمكف أف يكوف تقسيـ الفئات كما يمي:

 أقؿ مف ساعة؛  (1
 ساعة إلى ساعتيف؛ 1مف   (2
 ساعات؛ 3إلى  2مف   (3
 ساعات، ...إلخ. 4ساعات إلى  3مف   (4

إلى  ويتـ حساب كثافة التعرض بالنسبة لموسيمة عمى أساس ساعة/ في اليـو ويمكف بعد ذلؾ نسبتيا
األسابيع والشيور والسنوات، وتختمؼ كيفية تحديد فئات كثافة التعرض بالنسبة لكؿ وسيمة اتصالية بما يتفؽ مع 

 خصائصيا وطبيعتيا، وكذلؾ وسمات الجميور المتمقي في المجتمع.

انطبلقا مف كؿ ما سبؽ حوؿ خصائص وسمات الجميور التي عالجناىا في ىذا المطمب، تجدر بنا 
إلى أف ىذه الخصائص أو السمات تتشابؾ بشكؿ كبير مع العوامؿ الداخمية والعوامؿ الخارجية المؤثرة اإلشارة 

في سموؾ الجميور بؿ إنيا تتعاضد مع بعضيا البعض لتشكؿ أو تنتج في نياية المطاؼ سموؾ الجميور 
ة خاصة، وعميو ونظرا بصفة عامة وسموؾ الجميور تجاه العممية االتصالية لحمبلت التسويؽ االجتماعي بصف

ألىمية تمؾ العوامؿ؛ العوامؿ الداخمية والعوامؿ الخارجية المؤثرة في سموؾ الجميور ارتأينا أف نعالجيا بشكؿ 
 مف التفصيؿ في كؿ مف المبحثيف؛ الثالث والرابع عمى التوالي مف ىذا الفصؿ.

 المطمب الرابع: أنكاع الجميكر 

ة مف أصناؼ الجميور والتي تنشأ نتيجة لمتمايز االجتماعي والثقافي يمكننا القوؿ أف ىناؾ أنواع متعدد
ونتيجة الرتباطات اليوية واالنتماء باإلضافة إلى تأثير الطبقات االجتماعية، حيث وفي ىذا الصدد يشير جوف 
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تو مع ( إلى أف: ىناؾ جميور يتـ ىيكمتو حسب تصورات ثقافية ونتيجة تفاعبل J. P. Eskenaziبيار إسكنينازي)
المادة االتصالية، ثـ جميور مخيؿ بالمقارنة بالجميور الحقيقي، وجميور يتأثر بأوضاع رمزية، وباإلضافة إلى 
ذلؾ فيناؾ نوع بخر مف الجميور ينشأ حسب المفيـو العددي والذي يمثؿ مجموعة مف األشخاص يفترض أف 

. لذلؾ فإف السموؾ 1تيـ المرسؿ لمرسالةتربطيـ عبلقة بعد تعرضيـ لرسالة اتصالية ولدييـ خصائص معينة 
مكانياتيا والمدى الذي  االتصالي يتحدد وفؽ طبيعة الجميور مف جية وكذلؾ وفؽ طبيعة الوسيمة االتصالية وا 
تسم  بو لمجميور في التعامؿ معيا، ومف ثـ الوصوؿ بو إلى اليدؼ المراد مف خبلؿ تعرضو لمرسالة 

يد بالجميور ومعرفتو بالشكؿ الدقيؽ ىو لب وأساس العممية االتصالية. ومف االتصالية. وعميو فإف اإللماـ الج
ىذا المنطمؽ فقد أصب  تصنيؼ الجميور في إطار االنتماء والعبلقات االجتماعية مطمبا ىاما لمكشؼ عف ىذا 

ة أو الثقافية االنتماء وقوتو، وكذلؾ عف المعايير المرجعية التي تشكميا جماعات االنتماء والمعايير االجتماعي
الكمية في المجتمع، وكؿ ذلؾ مف أجؿ اإلعداد الجيد والتخطيط الصحي  لمحمبلت اإلقناعية ومف بينيا حمبلت 
التسويؽ االجتماعي. وعمى ىذا األساس يوجد العديد مف التقسيمات الموضوعة لمجميور وىذا باختبلؼ 

 مي:المعايير المرصودة لذلؾ، وسوؼ نركز عمى األىـ منيا كما ي

 الفرع األكؿ: التقسيـ األكؿ

يرتكز ىذا التقسيـ عمى اعتبار وجود نوعيف مف الجميور المتمقي، أحدىما ىو ذلؾ الجميور غير 
المعروؼ وغير المتجانس فعبل والذي يشار إليو أحيانا بمصطم  الجميور العاـ، أما النوع الثاني فيو األكثر 

ماـ المشترؾ ألعضائو لذلؾ فيو متجانس إلى حد ما في أحد تخصصا والذي يبدو وكأنو تشكؿ نتيجة االىت
 المجاالت الميمة عمى األقؿ. ويمكف توضي  ذلؾ فيما يأتي:

، وقد تطرقنا إليو في الفرع الثالث مف 2وىو الجميور المتمقي الذي ينتمي إليو معظـ األفراد أكال/ الجميكر العاـ:
 المطمب األوؿ.

ميور العاـ أصب  مجزءا نتيجة تكاثر وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية بمعنى أنو انقسـ إف الج ثانيا/ الجميكر الخاص:
إلى مجموعات تخصصية متجانسة، وعمى الرغـ مف أف الجميور المتخصص منتشر ومجيوؿ في األساس  
 إال أنو يتكوف مف األفراد ذوي االىتمامات المشتركة أو التوجو الذي يدفع األفراد ألف يكونوا أعضاء في
الجميور نفسو، فمثبل إذا اشتركت مجموعة مف األفراد ذوي اىتمامات ومصال  معينة في صحيفة تغمب عمييا 
األخبار والشؤوف االقتصادية، فإف األفراد يكونوف متجانسيف وخاصة إذا وضعنا االعتبار لبلىتماـ االقتصادي 

                                                           
1
J. P. Eskenazi : Sociologie du public, Edition PUF, France, 1996, P 162. 

2
 .168جوف مًناؿ، رالف لونيشتاين: مرجع سبق ذكره، ص 
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تمامات بالمسائؿ المالية والشؤوف االقتصادية، عمى األقؿ، وىذا ال يعني أنيـ جميعا مف األثرياء ولكف لدييـ اى
فيذا الجميور ىو متجانس مف منطمؽ االىتماـ الواض  بالشؤوف االقتصادية وىو رباط مشترؾ، وربما يبرىف 
عمى تجانسيـ في عدد مف المجاالت األخرى في المذاىب االجتماعية والسياسية أو كما في القيـ واألساليب 

 .1المعيشية العامة

 رع الثاني: التقسيـ الثانيالف

كما تـ تقسيـ الجميور إلى جميور عاـ وجميور خاص، فقد قدـ كؿ مف جوف ميراؿ ورالؼ لوينشتايف 
 2تقسيما بخر أسميانو بالتقسيـ الثبلثي كما يمي:

فرادا ويضـ ىذا الصنؼ مف الجميور إضافة إلى الذيف ال يقرؤوف وال يكتبوف أ (:Illiterateأكال/ الجميكر األمي)
بخريف يقرؤوف ويكتبوف ولكنيـ غالبا ال يفضموف ذلؾ، أي أف ىذا القطاع مف الجميور يضـ أمييف حقيقييف 
وأفرادا ليـ اتجاىات أمية حيث يرتبطوف بوسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ ارتباطا سطحيا، فيـ يتعرضوف لممحتويات 

ف الترفيو واإلثارة في تعرضيـ لموسيمة، حيث االتصالية األكثر سطحية وتشبعا بالحركة وذلؾ ألنيـ يبحثوف ع
يستمتع الجميور األمي باإلثارة الصادرة مف الرسائؿ في وسيمة اإلعبلـ وعمى ذلؾ فيو مستيمؾ سطحي، فقد 
يقرأ رواية سيمة تشبع أىواءه العاطفية أو قد يقرأ تعميقات الصور أو العناويف الرئيسية أو قصصا مف نوع 

ا بعض الصحؼ ولكنو في األساس ال يرغب في القراءة ويتعرض لوسائؿ االتصاؿ المغامرات التي تنشرى
 المصورة، حيث يبذؿ أقؿ جيد ممكف عند استقبالو لمرسائؿ؛

أفراد ىذا الجميور ىـ كائنات اجتماعية يرغبوف  (:Pragmatistic Practicalثانيا/ الجميكر العممي المادم أك النفعي)
مجتمعاتيـ حيث يدفعيـ ذلؾ إلى أف يكونوا أكبر المستيمكيف لمرسائؿ االتصالية في إغراؽ أنفسيـ داخؿ بلية 

واإلعبلمية، كما أف الفرد مف الجميور العممي قميؿ التفكير والتأمؿ الفمسفي لؤلشياء وغير حريص عمى التحميؿ 
قة مف خبلؿ والفحص الدقيؽ أو التبلعب بالمعاني، فيو شخص عممي وقد يستقبؿ أحيانا رسائؿ جادة وعمي

تعرضو لوسيمة إعبلمية ويحب أف يظير عميو عمى األقؿ االىتماـ بيذه األفكار والقضايا، ليس ألنو كذلؾ 
نما إلحساسو بأنيا قد تفيده عمى المدى الطويؿ لذلؾ فيو حقيقة ميتـ باألفكار والقضايا مف أجؿ سبب  بالفعؿ وا 

 عممي؛

                                                           
1
 .169ادلرجع نفسو، ص 
2
 .176 -172 .ادلرجع نفسو، ص
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نوف أقؿ فئة بيف جميور وسائؿ االتصاؿ وىـ ييتموف باألداء يُ  (:Intellectualثالثا/ المفكركف/المثقفكف) َكوِّ
ووجيات النظر والمشكبلت الفمسفية والمفاىيـ واألحداث الفنية والجمالية وال ييتموف بالماديات ويترفعوف عنيا، 

 فيـ بذلؾ مفكروف ومبدعوف.

 الفرع الثالث: التقسيـ الثالث

تقسيـ الثالث مستوحى مف السموكيات التي يقـو بيا األفراد أثناء باإلضافة إلى التقسيميف السابقيف فإف ال
تعرضيـ لموسائؿ االتصالية المختمفة حيث يتبايف سموؾ الجميور باختبلؼ وتبايف الوسيمة المستخدمة، فقد قاـ 

بتقسيـ الجميور المتمقي لمرسالة االتصالية إلى نوعيف رئيسيف كما  1982( عاـ Denis Howittدنيس ىويت)
 :1يمي

وىو الجميور الذي ال يستسمـ تماما لوسائؿ االتصاؿ التي تسعى لمتأثير عميو وتغيير أدائو  أكال/ الجميكر العنيد:
ومواقفو واتجاىاتو وتسعى إلى السيطرة عميو، ذلؾ أف الرؤية ىنا تفرض: أف وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ ليس ليا 

( التي تؤثر عمى فعالية Selectivityع مف وجود العوامؿ االنتقائية)قوة إقناعية كبيرة لتغيير عقوؿ الناس وذلؾ ينب
 وسائؿ االتصاؿ، والتي تتمثؿ فيما يمي:

التعرض االنتقائي والذي يعني أف أفراد الجميور يتعرضوف لمرسائؿ التي تعودوا عمييا وىـ بذلؾ يتعرضوف  (1
 فقط لوجيات نظرىـ إلى حد كبير؛

نتقائي والذي يعني اتجاه الفرد لتفسير ما يراه أو ما يسمعو بطريقة يدعـ التصور أو ما يسمى باإلدراؾ اال (2
بيا وجية نظره ويرتبط بيذا ما يمكف أف نسميو بالتفسير االنتقائي لمرسالة، حيث يقـو الفرد بتفسير الرسالة 

 بناءا عمى ما يراه ويكوف بذلؾ تفسيره انتقائيا تبعا لتصوره الذىني؛
نتقائييف وىذا يعني اتجاه الفرد الستدعاء األشياء وتذكرىا بناءا عمى أساس انتقائي، االستدعاء والتذكر اال (3

 فالمرء يتذكر األمور التي تتبلءـ مع وجية نظره.
( بأنو بات واضحا أف وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ ال Denis Howittيرى دنيس ىوويت) ثانيا/ الجميكر الحساس:

في االنتخابات وال تعمـ كؿ شخص، ومف ثـ فإف ىناؾ ميبل لبلعتقاد  تؤثر في كؿ فرد وال تقرر رأي كؿ فرد
بأف ىنالؾ أفرادا محدديف يتأثروف بطريقة ما بوسائؿ اإلعبلـ وىذا ليس نابعا مف خصائصيـ الشخصية، إذ أنو 

ألمر ال توجد دالئؿ قوية تؤكد الفكرة بأف بعض األشخاص أكثر اقتناعا بالرسائؿ االتصالية مف غيرىـ، ولكف ا
يتعمؽ بأفراد أكثر حساسية يفترض فييـ أف يكونوا بحاجة أكثر إلى الحماية مثؿ األطفاؿ والمراىقيف وغيرىـ مف 

 الفئات والتي تحتاج إلى حماية وىذا النوع مف الجميور نسميو بالجميور الحساس.
                                                           

1
.127، ص 1995صاحل خليل أبو األصبع: االتصاؿ كاإلعالـ يف اجملتمعات ادلعاصرة، دار آراـ للدراسات كالنشر كالتوزيع، األردف، 
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 الفرع الرابع: التقسيـ الرابع

لمجميور حيث بيف مختمؼ درجات مساىمات  ( تحميبل عددياClausseقدـ الباحث األمريكي كموس)
 :1الجميور التي ينبغي أخذىا بعيف االعتبار عند تحميؿ جميور وسيمة االتصاؿ، كما يمي

وىو مجموع السكاف المستعديف الستقباؿ عرض وحدة اتصاؿ  (:Supposed Audienceأكال/ الجميكر المفترض)
تمكنيـ مف استقباؿ الرسائؿ اإلعبلمية واالتصالية لوسيمة معينة، أي الذيف يممكوف الوسائؿ المادية والتقنية التي 

ومف ىنا فإف كؿ الذيف يمتمكوف أجيزة استقباؿ تمفزيوف أو إذاعة يشكموف الجميور المفترض ليما، أما الجميور 
 المفترض لمصحيفة فيقاس بعدد نسخ السحب؛

شخاص الذيف استقبموا فعبل العرض االتصالي ىو مجموع األ: ك(Effective Audienceثانيا/ الجميكر الفعمي)
اإلعبلمي، مثؿ المواظبيف عمى برنامج تمفزيوني أو المستمعيف المداوميف عمى حصة إذاعية معينة أو قراء 

 (؛Link(عمى الرابطة)Clickصحيفة أو زوار موقع الكتروني يسجؿ حضورىـ بمجرد النقر)

وىو جزء مف الجميور الفعمي الذي يتمقى الرسالة االتصالية  (:Exposed Audienceثالثا/ الجميكر المستيدؼ)
بصرؼ النظر عف إدراكيا وعف الموقؼ الذي يتخذه منيا، فيناؾ مف الجميور مف يستجيب لمرسالة االتصالية 

 وىناؾ مف يتجاىميا تبعا لتطابقيا مع احتياجاتو ومصالحو المادية واىتماماتو الفكرية والثقافية؛

وىو الجزء الذي يتفاعؿ أي يستجيب لمرسالة اإلعبلمية وىو الجميور  (:Active Audienceالفعاؿ)رابعا/ الجميكر 
المستيدؼ مف خبلؿ اإلعبلنات التجارية والدعوات االنتخابية، وىو بذلؾ الجميور الذي يحاوؿ المرسؿ أو 

 القائـ عمى االتصاؿ كسب وده أو حياده.

مى خصائص الجميور وكذلؾ تأثير ىذه الخصائص عمى إف التصنيفات السابقة ركزت بشكؿ كبير ع
السموؾ االتصالي لجميور المتمقيف، وفي سياؽ دراستنا ىذه ومف منطمؽ تسويقي اجتماعي يخص إعداد 

 الحمبلت التسويقية االجتماعية فإننا نؤكد عمى تقسيـ الجميور إلى:

ستيدفيف مف قبؿ القائـ عمى االتصاؿ عف وىو عبارة عف مجموعة مف األفراد الم الجميكر المستيدؼ األكلي: (1
طريؽ رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي مف أجؿ معالجة بعض القضايا أو المشاكؿ التي تخاطب 
السموكيات السمبية التي يقـو بيا ىؤالء األفراد، وذلؾ بيدؼ إقناعيـ بالتخمي عف تمؾ السموكيات السمبية 

 والعمؿ عمى تصحيحيا؛

                                                           
1
 .56يم: مرجع سبق ذكره، ص فواز منصور احلك
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وىو عبارة عف مجموعة مف األفراد الذيف ليس ليـ تمؾ السموكيات المراد تعديميا  لثانكم:الجميكر المستيدؼ ا (2
ولكف يقـو القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي بمخاطبتيـ كذلؾ مف أجؿ المساىمة في إقناع أفراد 

 الجميور المستيدؼ األولي بالتخمي عف تمؾ السموكيات السمبية.

صائص الجميور الموجودة في التقسيمات األربعة السابقة يمكف أف يتصؼ كما يمكننا القوؿ عمى أف خ
 بيا أفراد الجميور المستيدؼ األولي أو الجميور المستيدؼ الثانوي.

 المطمب الخامس: تطكر نماذج دراسات الجميكر

وجود إف الدراسات االتصالية والنظريات الموضوعة لدراسة الجميور تظؿ نظريات جزئية بعيدة نسبيا عف 
نظرية جماىيرية عامة والزالت الدراسات حتى يومنا ىذا تسعى الستكشاؼ الجميور وتتوقع تصرفاتو، وتسعى 
في النياية لتطبيؽ النظريات الناتجة عف ىذا االستكشاؼ لموصوؿ إلى توقع السموؾ وضبطو وتعديمو ومف ثـ 

ف خبلؿ ترابط كؿ مف العمميات التالية: محاولة التحكـ فيو. ولما كاف اكتماؿ العممية االتصالية ينطمؽ م
التعرض، التمقي)االستقباؿ(، المعالجة والتفاعؿ، فإف دراسات الجميور وتبعا لمعممية االتصالية مرتبطة كذلؾ 
بدراسة وسيمة االتصاؿ باإلضافة إلى دراسة دور وسيمة االتصاؿ في العممية االتصالية، وعمى ىذا األساس فمقد 

ءة السموؾ االتصالي لمجميور والعوامؿ المؤثرة فيو مف خبلؿ اتجاىيف رئيسييف؛ عرؼ األوؿ حاوؿ الباحثوف قرا
 .بنموذج التأثير والثاني بنموذج التمقي

حيث وفي ىذا الصدد يمكف تمييز التوجيات الحديثة الكبرى ألبحاث الجميور التي تبمورت منذ 
ثية؛ النوع األوؿ الذي يمكف أف نطمؽ عميو أنموذج السبعينيات لمقرف المنصـر ضمف نوعيف مف التيارات البح

التأثير والذي أحدث قطيعة مع األنموذج السائد منذ األربعينيات حيث تخمى عف تحميؿ التأثير قصير المدى 
( عمى Cognitive effect( لييتـ بالتأثير اإلدراكي)Lazarsfeldوالذي يعتبر حجر الزاوية في نظرية الزارسفيمد)

يد لمجموع وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ كمؤسسات اجتماعية خاصة تمؾ األبحاث المتعمقة  بتكويف المدى البع
. بينما ظير النوع الثاني الذي يمكف أف نسميو أنموذج التمقي في بداية الثمانينيات لييتـ بالكيفية 1الرأي العاـ

قي في حد ذاتيا باعتبارىا ممارسة ليا التي يؤوؿ بيا المتمقي لمرسالة االتصالية، أي التركيز عمى عممية التم
أسسيا اجتماعيا وثقافيا وباعتبارىا عممية بناء اجتماعي لممعاني التي يضيفيا المتمقي عمى الرسائؿ 

 . ويمكننا توضي  نماذج دراسات الجميور مف خبلؿ الفرعيف التالييف كما يمي:2االتصالية

                                                           
1
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 (Effect Paradigmالفرع األكؿ: نمكذج التأثير)

تبر ىذا التوجو بمثابة االنطبلقة الحقيقية لميداف دراسة تأثيرات وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ عمى الجميور يع
ف كاف ىذا النموذج يعتبر قديما قد تجاوزه الزمف، إال أنو يعد بمثابة الحمقة األولى المشكمة لسمسمة  حتى وا 

عموما مجموعة النظريات والمقاربات  الدراسات التي أنجزت في ميداف بحوث االتصاؿ. ويشمؿ ىذا الصنؼ
 التي تناولت التأثير البالغ والمباشر والتأثير المحدود الفوري وطويؿ المدى ثـ المزيد مف التأثير. 

فأصحاب االتجاه األوؿ مف نموذج التأثير كاف ييتـ بالتغير أو التحوؿ الذي قد يبلحظ في سموكيات 
ذىنية واإلدراكية والمعرفية أثناء وبعد التعرض لوسائؿ االتصاؿ، وعبلقة الجميور ومواقفو وحالتو االنفعالية وال

ىذا التغير مقارنة بالوضع السابؽ لمتعرض. وتوصؼ ىذه النماذج خاصة األولى منيا بكونيا نماذج تشاؤمية 
ثيرا في اتجاه لنظرتيا السمبية لقدرة الجميور عمى مقاومة القوة الخارقة لوسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ والتي تحدث تأ

خطي شاقولي، وىنا تجدر اإلشارة إلى نموذج القوى البالغة لوسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ ونموذج الوخز اإلبري أو 
 . انطبلقا مما سبؽ يمكننا القوؿ أف1القذيفة السحرية التي ميزت المرحمة التاريخية األولى مف دراسات الجميور

 فسروف تأثير وسائؿ االتصاؿ بكونيا:أصحاب االتجاه األوؿ مف نموذج التأثير ي

 تقدـ وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ رسائؿ إلى أفراد المجتمع الجماىيري والتي يدركونيا بصفة مماثمة؛ أكال:

 تمثؿ ىذه الرسائؿ دور المنبيات التي تؤثر عمى وجداف ومشاعر األفراد تأثيرا قويا؛ ثانيا:

 ت( أفراد الجميور إلى االستجابة بصفة مماثمة.تدفع ىذه الرسائؿ االتصالية)المنبيا ثالثا:

أي أف االتجاه األوؿ مف نموذج التأثير يرى المتمقي أو الجميور عمى أنو سمبي وال يممؾ القدرة عمى 
نما ىذه الرسائؿ ىي التي  مواجية الرسائؿ االتصالية واإلعبلمية وفؽ ما يحتاج إليو إلشباع حاجياتو ورغباتو، وا 

ؿ قوة التأثير التي تمتمكيا وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ عف طريؽ تقنيات اإلقناع واإلذعاف، ومف تؤثر فيو مف خبل
ثـ فيذه المقاربة ترى الجميور عمى أنو كتمة متجانسة لو نفس االتجاىات والقراءات أو التأويبلت نحو الرسائؿ 

األوؿ ىو المبالغة في التأكيد عمى االتصالية واإلعبلمية. ومف بيف االنتقادات الموجية إلى أصحاب االتجاه 
التأثير الكبير لوسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ، باإلضافة إلى إىماليـ الفروؽ الفردية بيف أفراد الجميور المتمقي 

 لمرسالة ودرجة الذكاء ومدى االىتماـ الشخصي.

 Robertثـ في مرحمة الحقة جاءت دراسات بعض الباحثيف األمريكييف مف أمثاؿ روبرت ميرتوف)

Merton(وبوؿ الزار سفيمد )Lazarsfeld(لياىو كاتز ( والتي مثمت االتجاه الثاني مف نموذج Elihu Katz( وا 
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التأثير وىي تمؾ الدراسات التي دحضت النظرة التشاؤمية لسمبية الجميور، ومف بيف الدراسات التي شكمت 
زار سفيمد الموسومة تحت عنواف اختيار القطيعة مع نموذج التأثير المباشر تمؾ الدراسة التي قاـ بيا ال

، والتي توصؿ فييا إلى مفيـو تدفؽ 1940( حوؿ االنتخابات األمريكية عاـ The peopleʼs choiceالشعب)
( وذلؾ مف خبلؿ تأكيده عمى أىمية االتصاؿ Two step-flow of communicationاالتصاؿ عبر مرحمتيف)

. 1مواقفو أثناء الحمبلت االنتخابية مف خبلؿ االستعانة بقادة الرأيالشخصي في التأثير عمى أراء الجميور و 
والتي لعبت دورا أساسيا في تغيير اتجاه أبحاث  1955( عاـ Elihu Katzوبعدىا جاءت دراسة إلياىو كاتز)

ور، التأثير مف خبلؿ قولو: "أنو حاف الوقت لكي نطرح السؤاؿ التالي: ليس ماذا تفعؿ وسائؿ اإلعبلـ في الجمي
نما ماذا يفعؿ الجميور بوسائؿ اإلعبلـ؟". وقد شكؿ ىذا الطرح إعطاء بعدا بخرا لدراسات الجميور حيث  وا 
أصب  االىتماـ منصبا عمى دارسة استعماؿ الجميور لوسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ مف أجؿ إشباع حاجاتيـ 

. أي أف أىـ ما ميز أصحاب 2حد ذاتياورغباتيـ انطبلقا مف اختيارات عدة تمنحيا ليـ الوسيمة االتصالية في 
االتجاه الثاني مف نموذج التأثير ىو توجييـ نحو دراسة البينة الفردية واالجتماعية لمجميور مف جية، ودراسة 
البعد الوظيفي لوسائؿ االتصاؿ مف جية ثانية. ويمكننا تمخيص أىـ المبادئ األساسية ألصحاب االتجاه الثاني 

 النقاط التالية:مف نموذج التأثير في 

أفراد الجميور ليسوا عبارة عف أفراد منفصميف عف بعضيـ البعض ولكنيـ يتصموف مف خبلؿ قنوات متعددة  (1
 ويتـ بينيـ اإلقناع وتبادؿ المعمومات مف خبلؿ المناقشة النشطة؛

 وسائؿ االتصاؿ ال تممؾ قوة شاممة؛  (2
لية وفقا لشخصيات المتمقيف والفروؽ الفردية أفراد الجميور يستجيبوف بكيفيات مختمفة لمرسائؿ االتصا (3

 الموجودة بينيـ؛
 التأكيد عمى مفيـو الجميور النشيط في التعامؿ مع وسائؿ االتصاؿ وما تبثو مف رسائؿ اتصالية؛ (4
عبلقة الجميور بوسائؿ االتصاؿ ال تتـ إال مف خبلؿ عنصر واحد جوىري وأصيؿ أال وىو التعرض، وعمى  (5

صطمحات التالية ذات داللة كبيرة في عممية االتصاؿ وىي: التعرض االنتقائي، ىذا األساس تصب  الم
 االختيار االنتقائي، التفسير االنتقائي، التذكر االنتقائي.

وفي مرحمة أخرى ومع ظيور دراسات حديثة خبلؿ فترة السبعينيات مف خبلؿ األبحاث التي قامت بيا 
( في ألمانيا حوؿ تشكؿ الرأي العاـ جاءت مرحمة العودة إلى Elisabeth Noelle Neumannإليزابت نواؿ نيوماف)

نموذج التأثيرات القوية لوسائؿ االتصاؿ، فيي ترى أف وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ تساىـ في بناء اإلدراؾ لدى 
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أفراد الجميور مف خبلؿ طرح ما تراه مناسبا وميما بسبب حضورىا المكثؼ وتكرار رسائميا االتصالية الشيء 
الذي يؤدي إلى تولد اإلجماع بيف أفراد الجميور، وتنتقد الباحثة وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ مف خبلؿ ممارساتيا 
غير األخبلقية حينما تعمد إلى ممارسة التضميؿ اإلعبلمي مما يؤدي في النياية إلى تشويو اإلدراؾ االنتقائي 

اضي بمجموعة مف الدراسات التي اىتمت بتحميؿ . كما تميزت مرحمة السبعينيات مف القرف الم1لدى الجميور
وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ مف خبلؿ إعادة صياغة تصور طبيعة الثقافة ودرىا في المجتمع وكانت تيدؼ إلى 
فيـ كيفية تحديد الثقافة)اإلنتاج االجتماعي لممعنى والوعي( في حد ذاتيا وفي عبلقتيا باالقتصاد والسياسة. كما 

الثقافية كذلؾ بالرسالة االتصالية والجميور مف خبلؿ تحميؿ متعمؽ لما ىو معاش اجتماعيا اىتمت الدراسات 
مف طرؼ الجماعات الفرعية في المجتمع، وكذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى دور الثقافة الجماىيرية في إدماج 

خضاع العناصر المنحرفة أو المعارضة لسموكيات المجتمع ككؿ المتبلحقة في . وقد انعكست التطورات 2وا 
تكنولوجيا االتصاؿ عمى استراتيجيات البحوث في مجاؿ االتصاؿ، فاألشكاؿ المختمفة لقنوات االتصاؿ التي 
جاءت نتيجة لمتكنولوجيا الجديدة لـ تعد تمكف الباحثيف مف إجراء دراساتيـ بنفس الكيفية التي طبقت في 

( أو ما يسمى بالنموذج One Way Actionاالتجاه) الدراسات التقميدية والتي تنظر لبلتصاؿ مف كونو أحادي
( ثنائية تفاعمية، الشيء الذي ميد إلى Processالتقميدي عند ويفر إلى اعتبار أف االتصاؿ عبارة عف عممية)

 ظيور النموذج الثاني والذي يعرؼ بنموذج التمقي.

 (Reception Paradigmالفرع الثاني: نمكذج التمقي)

ت ظيرت مقاربات جديدة منحدرة مف الدراسات الثقافية تبحث في الطريقة التي يشكؿ مع بداية الثمانينيا
بيا أفراد الجميور معانييـ الخاصة مف قراءاتيـ لنصوص ورسائؿ وسائؿ االتصاؿ. حيث يشار إلى ىذا التوجو 
الجديد في بحوث التأثير باسـ بحوث الجميور الجديدة وكما تعرؼ أيضا باسـ دراسات أو بحوث 

(، حيث أف فيـ سموؾ الجميور أصب  يشكؿ حجر الزاوية في دراسات التمقي بؿ Reception studiesالتمقي)
 وبات مقرونا بفكرة دراسة المتمقي في حد ذاتو.

فمقد طور بعض منظري االتصاؿ الجماىيري نظرية التمقي وأقاموا خطوط تبلقي بينيا وبيف نظرية 
حسب عمى أثر أو تأثير وسائؿ االتصاؿ عمى األفراد، بؿ وعمى طريقة االستعماؿ واإلشباع التي ال تركز ف

االستخداـ ليذه الوسائؿ وعمى المنفعة التي يحصموف عمييا مف ىذه الوسائؿ. وبذلؾ أصب  نموذج التمقي واحدا 
ائـ مف أبرز النماذج المعاصرة الذي أعاد االعتبار لفعؿ التمقي كأساس لمعممية االتصالية بيف المرسؿ)الق

بحمبلت التسويؽ االجتماعي( وبيف المستقبؿ )الجميور المستيدؼ( إضافة إلى اإلطبلع عمى أساليب دراسة 
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الرأي العاـ في مختمؼ الوسائؿ االتصالية واإلعبلمية، أي أف ىذا النموذج ييتـ عموما بمحاولة تفسير بليات 
ءة ىذه الرسائؿ مف طرؼ الجميور في حد فيـ النصوص والصور والرسائؿ االتصالية مف خبلؿ فيـ كيفية قرا

( والتي David Morley. ومف أبرز المساىمات في دراسات التمقي تمؾ األعماؿ التي قاـ بيا دافيد مورلي)1ذاتو
أعطت دفعا معتبرا لنظرية الجميور القوي مف خبلؿ التركيز عمى الدور الفعاؿ لممتمقي الذي يبني المعنى مف 

 .2سياؽ التمقي والدور الميـ لممتمقي والمحيط االجتماعي في سيرورة ىذه العبلقةالرسائؿ والتوكيد عمى 

انطبلقا مما سبؽ، فإف نموذج التمقي قد انتقؿ مف النموذج الذي يفسر تأثير وسائؿ االتصاؿ انطبلقا مف 
الخطاب المصدر أو المرسؿ إلى النموذج الذي يعطي الدور االيجابي أو النشط لممتمقي الستخبلص معاني 

االتصالي الموجود في بيئتو وبالتالي مف النموذج الشاقولي أحادي االتجاه إلى نموذج تفاعمي أو تحاوري لعممية 
االتصاؿ مف خبلؿ التأكيد عمى كؿ مف الوسيمة االتصالية التي تنبثؽ منيا الرسالة االتصالية، وكذلؾ عمى بعد 

يور، أي أف توظيؼ الرموز التي تشكؿ الرسالة االتصالية السياؽ االتصالي والثقافة المشتركة ألفراد الجم
تختمؼ وفقا لموسائؿ االتصالية والسياقات الثقافية. وفي ضوء ما سبؽ فإف عبلقة الجميور بوسائؿ االتصاؿ ال 
تتـ إال مف خبلؿ عنصر واحد جوىري وأصيؿ أال وىو التعرض، وعمى ىذا فإف اختبلؼ أنماط التعرض 

حثيف لمتعرؼ عمى أنماط التعرض بوصفيا محددات لمسموؾ االتصالي مف قبؿ الجميور، وكثافتو أدت بالبا
حيث ركزت عمى الفروؽ الفردية التي تؤدي إلى االختبلؼ في مستويات التعرض الكمية والكيفية، وتأثير ىذه 

 المستويات عمى العمميات المعرفية كاالنتباه، واإلدراؾ، والتذكر وغيرىا.

( أربعة نماذج لتعرض الجميور لوسائؿ االتصاؿ، كما Ross&Nightingaleايتنقايؿ)وقد حددت روس ون
 يمي:

باعتبار التعرض العامؿ الوحيد القابؿ لمقياس، فإنو يعد المؤشر الوحيد لبلستيبلؾ  أكال/ التعرض بكصفو مؤشرا:
متعرض كاإلعبلف وحمبلت االتصالي بما يكسبو القدرة عمى التوظيؼ في السياقات التي تستيدؼ البعد الكمي ل

 التسويؽ االجتماعي؛

تؤدي الكثير مف العوامؿ ميمتيا في تحويؿ التعرض إلى سموؾ جماىيري منتظـ  ثانيا/ التعرض بكصفو سمككا:
 وفعاؿ، وىذه العوامؿ ترتبط مباشرة مع محتوى الرسالة االتصالية وكذلؾ بالوسيمة االتصالية عمى حد سواء؛

يشير التعرض إلى مستوى النشاط الذي يقـو بو جميور ما تجاه  ليال عمى نشاط الجميكر:ثالثا/ التعرض بكصفو د
 وسيمة اتصالية محددة، أو رسالة اتصالية بعينيا بما يمكف مف خبللو تفعيؿ ىذه النشاطات؛
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النموذج  حيث يدمج بيف عادات التعرض وأنماطو وكثافتو وتركيزه، وىو ذلؾ رابعا/ التعرض بكصفو مفيكما اتصاليا:
المستخدـ في قياس الجميور وبحوث النسب وىو البعد البحثي الذي يخدـ المنظمات االتصالية والقائميف عمى 

 .1حمبلت التوعية

انطبلقا مما سبؽ يمكننا القوؿ أف دراسات الجميور مرت بتطورات ومراحؿ مختمفة، بداء مف النظرة 
بلية المنعكس الشرطي التي تفسر مغزى وجوىر السموؾ التقميدية التي ُتعنى بالتأثير المطمؽ مف خبلؿ 

( وىو مف أىـ مبادئ المدرسة السموكية، حيث /Stimulus-Responseاستجابة-اإلنساني عف طريؽ الثنائية)منبو
يبرز تأثير وسائؿ االتصاؿ واإلعبلـ مف خبلؿ تزويد الجميور عف طريؽ الرسائؿ االتصالية بالمعمومات التي 

دوافع لمسموؾ، وصوال إلى المقاربات الحديثة والتي تستند عمى نموذج التمقي كمنيج جديد في يعتمد عمييا ك
دراسة الجميور والكشؼ عف سموكياتو المختمفة. وخبلصة القوؿ أف كبل المقاربتيف أو النموذجيف السابقيف ركزا 

ا الجميور لوسائؿ اإلعبلـ عمى تحديد خصائص الجميور لتفسير عبلقتو بوسائؿ االتصاؿ وكيفية استخداـ ىذ
في المبحث وىذا ما أوضحناه واالتصاؿ مف خبلؿ اختياره لممضاميف اإلعبلمية وانتقائو لمرسائؿ االتصالية، 

لما تحدثنا عف نظرية مع التسويؽ االجتماعي، أيف وضحنا المقاربات المختمفة  وؿمف الفصؿ األ رابعال
 لمنظريات االتصالية المختمفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
Karen Ross, Virginia Nightingale: Media and audiences; New perspectives, Open university Press, London, 

UK, 2003, PP 55-58. 



  

223 
 

 ...........................المدخل المأثور في دراسة الجمهور....الث:..........................الفصل الث  

 مبحث الثاني: مدخؿ في السمكؾ اإلنسانيال

وؾ اإلنساني مف األمور الميمة، فالسموؾ ىو مفتاح شخصية اإلنساف وىو لساف حاليا مدراسة الس تعد
والمعبر عنيا والكاشؼ عف مكنوناتيا والناطؽ بأسرارىا، وىو القالب الذي تتجسد فيو المشاعر واألحاسيس 

ي السموؾ تتحد الجوانب العقمية والنفسية واالجتماعية لمواجية الحياة والعواطؼ واالنفعاالت والغرائز، وف
اليومية، لذلؾ كاف السموؾ القويـ عنوانا لمشخصية السوية، والسموؾ المعتؿ المتذبذب عنوانا لمشخصية غير 

مشاعره السوية، فدراسة السموؾ اإلنساني ىي دراسة ىامة؛ ألنو الجانب الحقيقي لئلنساف واالنعكاس الصادؽ ل
فمعرفة خصوصية اإلنساف البد أف تكوف عمى دراية بمميزات السموؾ اإلنساني وخصائصو  وانِفعاالتو. وعميو

ألنو ليس مف المنطقي القوؿ أف تعديؿ أو تغيير السموؾ اإلنساني يتـ مف خبلؿ بعض حمبلت التسويؽ 
ك  مف الزمف وتحت تطويع االجتماعي، فمف الصعب تعديؿ ىذا السموؾ اإلنساني المتشكؿ عمى مر ر 

الجماعة اإلنسانية وفي ظروؼ أوجدتيا العادات والتقاليد والبيئة في ظرؼ برىة زمنية قصيرة وبواسطة ومضة 
أو ومضات مف حمبلت التسويؽ االجتماعي. فاألمر فيو مف الصعوبة ما فيو لكف ىذا ال يؤكد االستحالة 

حمبلت التسويؽ االجتماعي فيـ قواعد تغيير السموؾ قبؿ المطمقة لمتعديؿ، لذلؾ وجب عمى القائميف عمى 
التحضير ألي عممية تستيدؼ سموؾ اإلنساف والذي تعتبر المنتوج المنطقي لتحوؿ مستمر لؤلجياؿ، فيو يمثؿ 
نظاما قائما بذاتو يتأثر بالجماعة األولية التي ينتمي إلييا باإلضافة إلى مجموعة مف العوامؿ األخرى التي 

ؾ اإلنساف بطابعيا الخاص. وعمى ىذا األساس فإننا سنعالج ىذا المبحث انطبلقا مف المطالب تطبع سمو 
 التالية:

 مفيـو السموؾ اإلنساني؛ 
 خصائص وأبعاد السموؾ اإلنساني؛ 
 أنواع السموؾ اإلنساني؛ 
 .تغيير السموؾ االجتماعي 
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 المطلب األول: مفهوم السلوك اإلنساني

وؾ ليا أوجيا متعددة الجوانب فتشمؿ جميع أوجو النشاط العقمي والحركي الواقع فإف كممة السمفي 
واالنفعالي واالجتماعي الذي يقـو بو الفرد، والسموؾ أيضا يتمثؿ في النشاط المستمر الدائـ الذي يقـو بو الفرد 

مف جانب لكي يتوافؽ ويتكيؼ مع بيئتو ويشبع حاجاتو ويحؿ مشكبلتو، وطالما أف ىناؾ حياة فيناؾ سموؾ 
لذلؾ يثير مفيـو السموؾ جدال وخبلفا عميقيف بيف الباحثيف والمنظريف، وتتمثؿ نقطة الخبلؼ والجدؿ الفرد. 

حوؿ ما إذا كاف السموؾ ىو النشاط الخارجي لئلنساف بمعنى السموؾ الظاىري العمني، أـ أنو يشمؿ أيضا 
لذلؾ سنحاوؿ التدرج في  السموؾ ىو االتجاه؟.األنشطة الجسمية واألنشطة العقمية والذىنية لئلنساف، وىؿ 

تعريؼ السموؾ اإلنساني بدءا مف التعريؼ المغوي مرورا بالتعريؼ االصطبلحي فوصوال إلى التعريؼ اإلجرائي، 
 وىذا تماشيا عمى ما دأبنا السير عميو طيمة ىذا األطروحة في معالجة المفاىيـ.

 الفرع األكؿ: المفيكـ المغكم

مغوي لمصطم  السموؾ إلى السََّمؾ، وىو الخيط، وىو مشتؽ مف الفعؿ الثبلثي َسَمَؾ، يرجع األصؿ ال
فالسموؾ مصدر َسَمَؾ طريقا، وَسَمَؾ المكاف َيْسُمُكُو َسْمكًا وُسُموكًا،  .1يسمؾ، سموكا بمعنى سيرة اإلنساف وتصرفو

ْمُؾ بالفت  مصدر سمكت الشيء في الشيء فانسمؾ، أي وَسَمَكُو َغْيَرُه، َوِفيِو، وَأْسَمَكُو ِإيَّاُه، َوِفيِو، وَعَميْ  ِو. والسَّ
ِلَؾ َسَمْكَناُه ِفي ُقُموِب اْلُمْجِرِميفَ وفي التنزيؿ الحكيـ قولو تعالى:﴿  أدخمتو فيو فدخؿ. ﴾، أي ندخمو في 2.َكذََٰ

غتو، وتحققوا مف قموبيـ، أي كذلؾ أدخمنا القربف في قموب المجرميف، فسمعوا بو وفيموه وعرفوا فصاحتو وببل
ـْ َتَر َأفَّ المََّو وا يسمؾ الكفار في جينـ أي يدخميـ فييا. وفي قولو تعالى:﴿  إعجازه ثـ لـ يؤمنوا بو وجحدوه؛ َأَل

، أي أدخمو ينابيع في األرض، و يقاؿ: سمكت الخيط في 3﴾...َأْنَزَؿ ِمَف السََّماِء َماًء َفَسَمَكُو َيَناِبيَع ِفي اأْلَْرضِ 
 .4خيط، أي أدخمتو فيوالم

 الفرع الثاني: المفيكـ االصطالحي

الناظر في معنى السموؾ يجد فيو الكثير مف التعريفات والعديد مف البحوث والدراسات مف قبؿ الباحثيف 
والعمماء وفي مختمؼ التخصصات والمجاالت العممية مف عمـو اإلدارة، فعمـ النفس وعمـ االجتماع، وعمـو 

المستيمؾ. لذلؾ فيذا التنوع والتعدد في التعريفات شيء طبيعي نظرا لتعدد المجاالت المعرفية التسويؽ وسموؾ 
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التي عالجت ىذا المصطم  أو المفيـو كؿ حسب منظورىا، والتي نوجز بعضيا فيما يمي عمى سبيؿ القصر ال 
 الحصر:

بو داخمي أو خارجي، عرؼ السموؾ عمى أنو: ذلؾ التصرؼ الذي يبرزه شخص ما نتيجة تعرضو إما لمن
. كما عرؼ السموؾ عمى أنو: 1والذي يسعى مف خبللو عمى تحقيؽ توازنو البيئي أو إشباع حاجاتو ورغباتو

سمسمة متعاقبة مف األفعاؿ وردود األفعاؿ التي تصدر عف اإلنساف في محاوالتو المستمرة إلشباع رغباتو 
ف األفعاؿ واالستجابات التي يعبر بيا اإلنساف عف قبولو أو المتطورة والمتغيرة وتحقيؽ أىدافو، أو أنو عبارة ع

. 2رفضو لمحاوالت التأثير الموجية إليو مف عناصر البيئة المحيطة بو سواء كانت عناصر بشرية أو مادية
وفي تعريؼ بخر لمسموؾ عمى أنو: عبارة عف كؿ ما يصدر عف الفرد مف نشاطات أو تصرفات سواء كانت 

 .3أو انفعالية، وسواء تـ ذلؾ بطريقة شعورية أو غير شعورية جسمانية أو عقمية

وتـ تعريفو أيضا: السموؾ ىو أي نشاط جسمي أو عقمي أو اجتماعي يصدر عف الكائف الحي نتيجة  
. وىناؾ مف ينظر لمسموؾ عمى أنو: ىو كؿ ما يصدر عف 4لعبلقة دينامية وتفاعؿ بينو وبيف البيئة المحيطة بو

( حركية أو عقمية أو اجتماعية، عندما Responsesو عمؿ أو فعؿ والتي تسمى باالستجابات)الفرد مف قوؿ أ
( أو Incentive( والذي يسمى أحيانا بالباعث)Motive( وال يوجد سموؾ دوف دافع)Stimuliتواجيو أية منبيات)

نيا أو ذىنيا. فالسموؾ ( وقد يكوف السموؾ ظاىريا و ُيرى بالعيف المجردة أو غير ظاىر بمعنى باطNeedحاجة)
الظاىر مثؿ االستيقاظ مف النـو وتناوؿ اإلفطار أما السموؾ غير الظاىر مثؿ التفكير والتذكر. وقد يحدث 
السموؾ بشكؿ ال إرادي وعمى نحو بلي مثؿ التنفس أو يحدث بشكؿ إرادي وعندىا يكوف بشكؿ مقصود وواع 

 .5المحيط الذي يعيش فيو الفردوىذا السموؾ يمكف تعممو ويتأثر بعوامؿ البيئة و 

 الفرع الثالث: المفيكـ اإلجرائي

يمكننا تعريؼ السموؾ عمى أنو عبارة عف كؿ نشاط يقـو بو الكائف الحي خبلؿ تفاعمو مع اآلخريف أو مع 
البيئة المحيطة بو، وسواء كاف ىذا النشاط خارجي أو ظاىري يمكف مبلحظتو وقياسو مف قبؿ الغير 

كية أو المفظية أو النشاط الداخمي الذي يمكف مبلحظتو كالنشاطات النفسية والعقمية كالتفكير كالنشاطات الحر 
والتذكر. وما تجدر اإلشارة إليو أف السموؾ اإلنساني ظاىرة مستمرة دائمة التغيير وال تتوقؼ عند حد معيف أو 
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لمحيطة بيا وتتحكـ فييا مجموعة مف عند شكؿ معيف، وأف ىذه الظاىرة تتأثر بالعديد مف المتغيرات والعوامؿ ا
نما نتيجة لمسببات أو مثيرات ترتبط بحاجة أو رغبة أو دافع لدى  المحددات، وبالتالي فيي ال تنشأ مف فراغ  وا 

 الفرد يعمؿ عمى تحقيقيا فتكوف المحصمة النيائية ىي السموؾ.

 المطلب الثاني: خصائص وأبعاد السلوك

عف مجموعة التصرفات التي يقـو بيا اإلنساف والتي ييدؼ مف خبلليا  بما أف السموؾ البشري ىو عبارة
إلى تحقيؽ التوافؽ بيف خصائصو ومقتضيات الواقع الذي يعيش فيو، فإف لمسموؾ اإلنساني مجموعة مف 

 الخصائص واألبعاد المميزة لو، والتي سوؼ نعالجيا في النقاط التالية:

 الفرع األكؿ: خصائص السمكؾ اإلنساني

سموؾ اإلنساني خصائص عدة تميزه عف بقية السموكيات الخاصة بالكائنات الحية األخرى والتي لم
 نوضحيا في النقاط التالية:

السموؾ اإلنساني ىو سموؾ ىادؼ، فاإلنساف ال يتصرؼ دوف وجود أىداؼ ميما كانت أنماط  أكال/ سمكؾ ىادؼ:
معينة أو إشباع حاجات ما، وىذه الحاجات قد تكوف وأشكاؿ السموؾ بمعنى أنو يسعى عادة إلى تحقيؽ غايات 

 ؛1مادية أو اجتماعية أو فكرية كما قد تكوف معرفة لدى اإلنساف أو مجيولة

ال ينشأ السموؾ اإلنساني مػف فراغ بؿ ىناؾ دائما مؤثرا أو سببا يػؤدي إلػى نشأة وظيور ىذا  ثانيا/ سمكؾ مسبب:
ر في ظروؼ الفػرد الشخصيػة أو الظروؼ المحيطة بو أو في البيئة السموؾ، وأف ىذا المؤثر يؤدي إلػى تغي

االجتماعية المحيطة بو، ويؤدي ذلؾ إلى اإلخبلؿ بالتوازف القائـ بيف الفرد وبيف الظروؼ مما يؤدي بالفرد 
 لمسعي بفكره وجيده إلى إتباع السموؾ المناسب الذي يمكنو مف أف يعود إلى توازنو السابؽ.

أو المؤثر الذي يدفع اإلنساف إلتباع سموؾ معيف قد يكوف داخميا مثؿ حاجة اإلنساف لمماء كما أف السبب 
عند شعوره بالعطش أو حاجتو لمراحة عند شعوره بالتعب وىكذا. وقد يكوف السبب خارجيا حيث يضطر الفرد 

ير التي يحددىا المجتمع إلى إتباع سموؾ معػيف لمتوافؽ مع المجتمع. وتأتي األسباب الخارجية دائما مف المعاي
ف تغيرت ىذه المعايير بفعؿ الزمف أو اإلنساف نفسو، فعندما يبحث اإلنساف عف احتراـ الناس فإف ذلؾ  وحتى وا 
يتطمب أف يكوف سموكو مرتبطا بالمعايير التي يحددىا المجتمع في ذلؾ الوقت، وعند تغيير ىذه المعايير بعد 

 .2سموكو مرة أخرىفترة زمنية يتطمب مف اإلنساف تعديؿ 
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يظير السموؾ اإلنساني في أشكاؿ متعددة ومختمفة لمموقؼ الواحد الذي يواجيو الفرد  ثالثا/ سمكؾ متعدد كمتنكع: 
في ظروؼ مختمفة ولمجموعة مف األفراد في موقؼ واحد أو مواقؼ مختمفة، وذلؾ يحدد اليدؼ والحاجة 

بالفرد أي أف السموؾ اإلنساني يختمؼ طبقا لممواصفات والدافع والتوافؽ مع البيئة االجتماعية المحيطة 
 .1الشخصية لمفرد ومحصمة تفاعؿ ىذه الشخصية مع البيئة المحيطة مف أجؿ تحقيؽ التوافؽ والتوازف

نما يخضع لنظاـ معيف،  رابعا/ القابمية لمتنبؤ: إف السموؾ اإلنساني ليس ظاىرة عفوية وال يحدث نتيجة لمصدفة وا 
ذا استطاع ا لعمـ تحديد عناصر ومكونات ىذا النظاـ فإنو يصب  باإلمكاف التنبؤ بو. ويعتقد معدلو السموؾ أف وا 

البيئة المتمثمة في الظروؼ المادية واالجتماعية الماضية والحالية لمشخص ىي التي تقرر سموكو، ولذلؾ 
ية وكمما زادت معرفتنا بتمؾ نستطيع التنبؤ بسموؾ الشخص بناء عمى معرفتنا بظروفو البيئية السابقة والحال

الظروؼ وكانت تمؾ المعرفة بشكؿ موضوعي أصبحت قدرتنا عمى التنبؤ بالسموؾ أكبر، ولكف ىذا ال يعني أننا 
قادروف عمى التنبؤ بالسموؾ بشكؿ كامؿ فنحف ال نستطيع معرفة كؿ ما يحيط بالشخص مف ظروؼ بيئية سواء 

 ؛2في الماضي أو الحاضر

السموؾ اإلنساني ىو سموؾ مرف بمعنى أنو يتعدؿ ويتبدؿ طبقا لمظروؼ والمواقؼ  لمضبط:خامسا/ القابمية 
المختمفة التي تواجو الفرد في ضوء مقوماتو الشخصية وبيئتو التي تحيط بو. لذلؾ فإف الضبط في ميداف تعديؿ 

تحدث بعده، كما أف السموؾ عادة ما يشمؿ تنظيـ أو إعادة تنظيـ األحداث البيئية التي تسبؽ السموؾ أو 
الضبط الذاتي في مجاؿ تعديؿ السموؾ يعني ضبط الشخص لذاتو باستخداـ المبادئ والقوانيف التي يستخدميا 
لضبط األشخاص اآلخريف. والضبط الذي نريده مف تعديؿ السموؾ ىو الضبط االيجابي وليس الضبط السمبي، 

يؿ السموؾ ىو اإلكثار مف أسموب لذلؾ فإف أىـ أسموب يمتـز بو العامموف في ميداف تعد
 ؛3(Punishment( واإلقبلؿ مف أسموب العقاب)Reinforcementالتعزيز)

بما أف السموؾ اإلنساني معقد ألف جزءا منو ظاىر وقابؿ لممبلحظة والقياس والجزء  سادسا/ القابمية لمقياس:
فقوا عمى نظرية واحدة لتفسير السموؾ اآلخر غير ظاىر وال يمكف قياسو بشكؿ مباشر، لذلؾ فإف العمماء لـ يت

اإلنساني، وعمى الرغـ مف ذلؾ فالعمـ ال يكوف عمما دوف تحميؿ وقياس الظواىر المراد دراستيا، وعميو فقد طور 
عمماء النفس وعمماء النفس االجتماعي أساليب مباشرة لقياس السموؾ كالمبلحظة وقوائـ التقدير والشطب 

                                                           
1
 .55ادلرجع نفسو، ص 
2
 .24أمحد عبد أبو أسعد: مرجع سبق ذكره، ص 
3
 .24ادلرجع نفسو، ص 
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رات الذكاء واختبارات الشخصية، ألنو إذا تعذر قياس السموؾ بشكؿ مباشر فمف وأساليب غير مباشرة كاختبا
 . 1الممكف قياسو باالستدالؿ عميو مف مظاىره المختمفة

 الفرع الثاني: أبعاد كمقكمات السمكؾ اإلنساني

 يقر عمماء السموؾ عمى أف لمسموؾ اإلنساني عدة أبعاد ومقومات والتي نوجزىا في النقاط التالية:

 لمسموؾ اإلنساني أبعاد تحكمو نذكرىا في النقاط التالية: أكال/ أبعاد السمكؾ:

إف السموؾ اإلنساني سموؾ بشري صادر عف قوة عاقمة ناشطة وفاعمة في معظـ األحياف وىو  البعد البشرم: (1
 صادر عف جياز عصبي؛

 ؿ أو الشارع مثبل؛إف السموؾ اإلنساني يحدث في مكاف معيف فقد يحدث في المنز  البعد المكاني: (2
إف السموؾ اإلنساني يحدث في وقت معيف فقد يكوف صباحا أو يستغرؽ وقتا طويبل أو ثواني  البعد الزماني: (3

 معدودة؛
يبرز ىذا البعد في قضية تعديؿ السموؾ حيث يعتمد القائـ عمى عممية تعديؿ السموؾ أو ما  البعد األخالقي: (4

ف ثـ فإنو ال يمجأ إلى استخداـ العقاب النفسي أو الجسدي المؤذي يسمى المعالج عمى القيـ األخبلقية، وم
 لمفرد الذي يتعامؿ معو؛

إف السموؾ اإلنساني يتأثر بالقيـ االجتماعية والعادات والتقاليد المعموؿ بيا في المجتمع  البعد االجتماعي: (5
لسموكيات قد تكوف وىو الذي يحكـ عمى السموؾ عمى أنو مناسب أو غير مناسب شاذ أو غير شاذ، فا

مقبولة في مجتمع ونفس السموكيات قد تكوف مرفوضة في مجتمع بخر وىذا كمو حسب ثقافة وخصوصية 
 .2كؿ مجتمع

إف جميع أوجو النشاط العقمي والحركي واالنفعالي واالجتماعي والنفسي والمتمثمة في  ثانيا/ مقكمات السمكؾ:
الفرد ىي محصمة التفاعؿ بيف العوامؿ الشخصية بكؿ محدداتيا  النشاط المستمر الدائب والدائـ الذي يقـو بو

النفسية والبيولوجية واالجتماعية والعوامؿ البيئية بكؿ عناصرىا وذلؾ وفقا لقدرات الفرد وطريقة إدراكو وتكيفو 
شباع حاجاتو، لذا فإف السموؾ اإلنساني يتغير ويتطور طبقا لمخبرات والمواقؼ التي يواجيي ا، وىو مع بيئتو وا 

كثير التنوع كذلؾ حتى يمكف أف يتواءـ ويتكيؼ مع متطمبات الفرد المعيشية وقدراتو، وعميو فإف السموؾ 
  اإلنساني ىو محصمة التفاعؿ بيف عامميف ىما: الوراثة والبيئة.
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ف وتعني العناصر البيولوجية الموروثة أي ما يرثو الفرد في كيانو العضوي عف أبويو وأجداده م الكراثة: (1
 صفات جينية؛

وىو ما يكتسبو الفرد مف المحيط الذي يعيش فيو فالمجتمع الذي يعيش فيو الفرد يتألؼ مف منظمات  البيئة: (2
اجتماعية ليا نظميا الخاصة، كذلؾ األسرة التي يعيش فييا الفرد والخبرات التي يكتسبيا كؿ ذلؾ يؤثر 

و المواقؼ العامة، وىناؾ متغيرات متعمقة بسموؾ الفرد تأثيرا ايجابيا أو سمبيا عمى سموؾ الفرد واتجاىاتو نح
 وتعتبر مف أىـ مقومات السموؾ اإلنساني والتي نعرضيا فيما يمي:

فالشاب في مقتبؿ العمر لو سمات وخصائص سموكية تختمؼ عف الشخص الذي تجاوز ىذه المرحمة  السف: .أ 
عؿ الشاب في موقؼ معيف يختمؼ عف ليذا يختمؼ السموؾ مف شخص إلى بخر طبقا لعمره، فنجد أف رد ف

رد فعؿ شخص كبير لنفس الموقؼ، حيث يتسـ سموؾ الشاب غالبا باالنفعاؿ والتيور بينما يتسـ سموؾ 
 الشخص الكبير والمسف باالتزاف واليدوء؛

قداما مف األنثى بينما يتميز  الجنس: .ب  فالذكر لو سمات سموكية تختمؼ عف األنثى، فالذكر أكثر جرأة وا 
 األنثى بالحيطة والحذر؛تصرؼ 

إف مجموع سموؾ اإلنساف يمكف أف يطمؽ عميو الشخصية وقد تعددت وتناقضت  الشخصية كسماتيا: .ج 
النظريات التي حاولت تفسير الشخصية، فيناؾ ما يعرؼ بمصطم  سمات الشخصية وذلؾ لمتعبير عف 

تسبة تميز الفرد عف غيره مف التصرفات الثابتة نسبيا في شخصية الفرد فالسمة ىي أي صفة فطرية أومك
الناس، ليذا يمكف القوؿ أف ىناؾ الشخص االيجابي والسمبي والمسؤوؿ والبلمبالي وبيف تمؾ الخصائص 

 والسمات الشخصية تتبايف ردود الفعؿ عند موقؼ معيف؛
قداـ فالذي يعيش في المدينة يختمؼ سموكو عف الذي يعيش في القرية وىكذا، ومف حيث اإل المحيط البيئي: .د 

 أو اإلحجاـ والتيور يختمؼ األفراد طبقا الختبلؼ الخصائص الشخصية األخرى.

 المطمب الثالث: أنكاع السمكؾ

لمسموؾ اإلنساني أنواع عدة فيو يصنؼ حسب كؿ مف الشكؿ والطبيعة والعدد والحداثة، ويمكف توضي  
 ذلؾ مف خبلؿ الفروع التالية:

 الفرع األكؿ: التقسيـ األكؿ

 :1التقسيـ لمسموؾ مف عدة زوايا تخض كؿ مف الشكؿ، الطبيعة، العدد، والحداثة كما يمي ينظر ىذا

                                                           
1
 .236،235، ص. 2002زلمد صاحل ادلؤذف: مبادئ التسويق، دار الثقافة للنشر، عماف، األردف، 
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 ينقسـ السموؾ اإلنساني حسب الشكؿ إلى ما يمي: أكال/ حسب شكؿ السمكؾ:

 وىو التصرفات واألفعاؿ الظاىرة التي يمكف مبلحظتيا مف الخارج كالنـو واألكؿ والشراء؛ السمكؾ الظاىر: (1
ىذا النوع مف السموؾ ال يمكف مشاىدتو أو مبلحظتو بشكؿ مباشر بؿ يمكف االستدالؿ عميو  ف:السمكؾ الباط (2

مف خبلؿ مبلحظة األوجو المختمفة لسموؾ وتصرفات األفراد الظاىرة، أي أف السموؾ الباطف ىو السموؾ 
 المتحكـ والمفسر لمسموؾ الظاىر ومف أمثمتو التفكير، التأمؿ، اإلدراؾ، التصور؛

 وينقسـ السموؾ اإلنساني حسب طبيعتو إلى ما يمي: / حسب طبيعة السمكؾ:ثانيا

وىو السموؾ الذي غالبا ما يصاحب الفرد منذ ميبلده دوف الحاجة إلى تعمـ أو تدرب كما  السمكؾ الفطرم: (1
 يرتبط السموؾ الفطري بالحفاظ عمى حياة الكائف الحي، وعمى ذلؾ فيو سموؾ تشترؾ فيو كؿ الكائنات الحية

 وال يقتصر عمى بػني البشر؛
ىو السموؾ الذي يحصؿ عميو الفرد مف واقع البيئة أو المجتمع المحيط بو ويعتمد عمى  السمكؾ المكتسب: (2

القدرة عمى التعميـ والتأقمـ مع الظروؼ المختمفة، ويتميز اإلنساف بقدرة أكبر عمى اكتساب سموكيات عديدة 
 الكائنات األخرى؛ بالتعمـ نتيجة الرتفاع مستوى ذكائو عف

 وينقسـ السموؾ اإلنساني حسب العدد إلى ما يمي: ثالثا/ حسب العدد:

ىو أبسط صور السموؾ اإلنساني حيث إنو يتعمؽ بالفرد نفسو، فعندما يتعرض الفرد إلى  السمكؾ الفردم: (1
ة نتيجة لفعؿ المؤثر موقؼ أو مؤثر معيف في الحياة اليومية فإنػو بصورة تمقائيػة يكوف لػو رد فعؿ أو استجاب

السابؽ لذلؾ فالسموؾ الفردي ىو سموؾ يصدر مف شخص محدد، ويكوف بمثابة االستجابة لممواقؼ 
 المتعددة التي يتعرض ليا الفرد كؿ لحظة في حياتػو وتسمػى ىذه المواقؼ بالمؤثرات؛

يمثؿ عبلقة الفرد بغيره وىو السموؾ الذي يخص مجموعة مف األفراد وليس فرد واحدا، فيو  السمكؾ الجماعي: (2
لذلؾ فالسموؾ الجماعي ينسب إلى مف األفراد كأفراد الجماعة التي ينتمي إلييا في المنزؿ، الجامعة...الخ. 

الجماعة وليس إلى أي فرد مف األفراد الذيف يكونوف تمؾ الجماعة، وذلؾ لتعدد أفراد الجماعة وزواؿ التمييز 
موؾ الجماعي يعكس االتجاىات المشتركة والقيـ المتشابية بيف أفراد الفردي بيف أعضائيا، ومف ثـ فإف الس

ف كانت  الجماعة وعميو فإف العبلقة في ىذا النوع مف السموؾ ىي عبلقة تبادؿ مف حيث التأثير واألثر وا 
ف كاف ىذا حاصبل  درجة تأثير الجماعة في الفرد ىي في الغالب أقوى بكثير مف تأثير الفرد في الجماعة، وا 

عبل فإنو أيضا ال ينفي تأثير الفرد في الجماعة كما ىو الحاؿ مع تأثير قادة الرأي في الجماعات التي ف
 ينتموف إلييا؛
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 ويمكف تقسيـ السموؾ اإلنساني حسب معيار حداثة السموؾ إلى ما يمي: رابعا/ حسب حداثة السمكؾ:

أو مستحدثة باعتباره يحدث ألوؿ مرة، وما وىو السموؾ الناتج عف حالة جديدة  السمكؾ الجديد أك المستحدث: (1
نما ييميـ األسباب أو  ييـ القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي ىو ليس السموؾ الجديد في حد ذاتو وا 

 الدوافع التي أدت إلى حدوث ىذا النوع مف السموؾ؛
لما سبقو مف تصرفات وىو السموؾ المعاد دوف أي تغيير أو مع بعض التغييرات الطفيفة  السمكؾ المكرر: (2

 وأفعاؿ.

 الفرع الثاني: التقسيـ الثاني

ىذا النوع مف التقسيـ يركز عمى المجاؿ السموكي الحاصؿ لمفرد مع بيئتو سواء الجغرافية منيا أو السموكية 
 عمما بأف البيئة الجغرافية ىي التي تنشئ البيئة السموكية والبيئة السموكية ىي التي تتضمف السموؾ الحقيقي،

 :1وعميو يمكف التمييز بيف األنواع الثبلثة مف السموؾ

وىو السموؾ الذي يتعمؽ بالفرد في حد ذاتو وما يتعرض لو مف مواقؼ خبلؿ ساعات حياتو  أكال/ السمكؾ الفردم:
اليومية المختمفة، كما أف المؤثر الواحد قد يؤدي إلى عدة أنواع مختمفة مف السموؾ لدى األفراد، كما أف 

ابات تختمؼ وتتنوع باختبلؼ البيئة باإلضافة إلى العوامؿ األخرى التي تؤدي إلى اختبلؼ إدراؾ األفراد االستج
وتتفاعؿ خصائص الشخصية مع ما يتكوف لدى الفرد  لممؤثرات وتصوراتيـ عف أنواع السموؾ المفضمة لدييـ.

خبلؿ عممية الرقابة الداخمية  مف معارؼ ومعمومات وخبرات ويؤدي ذلؾ إلى تكويف القيـ واالتجاىات، ومف
يتمقى الفرد المؤثر ويحدد نوع االستجابة المطموبة وتختمؼ تمؾ االستجابات طبقا إلدراؾ الفرد لمموقؼ، وفي 
بعض األحياف تختمؼ المواقؼ ولكف تبدو االستجابة واحدة مثؿ الصمت عند الخجؿ أو اإلىانة أو عدـ 

 المعرفة؛

مؽ السموؾ الفردي بالفرد نفسو بينما السموؾ االجتماعي فإنو ُيْعَنى بمعرفة الفرد بغيره يتع ثانيا/ السمكؾ االجتماعي:
لى تكويف العبلقات االجتماعية  مف أفراد الجماعة التي يعيش معيا. فاإلنساف كائف اجتماعي يميؿ لبلنتماء وا 

رتبط الطفؿ بأسرتو التي ينشأ مع غيره مف األفراد، لذا يبدو ىذا السموؾ اإلنساني واضحا عند الطفولة حيث ي
والشؾ أف ارتباط فرد بيخر سوؼ يترتب  فييا ثـ يعمؿ بعد ذلؾ عمى االرتباط بالبيئة االجتماعية الخارجية.

عميو التأثير المتبادؿ لسموؾ كؿ منيما عمى اآلخر ويظير ذلؾ بوضوح عندما تقوى العبلقات بينيما. ومف 
ية عمى الشكؿ الثنائي المتبادؿ بيف فرديف، فاألفراد دائما يعيشوف في الطبيعي أال تقتصر العبلقات االجتماع
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مجموعات وىنا تبرز فكرة التأثير الممارس مف طرؼ الجماعة عمى أفرادىا بشكؿ تجعؿ مف أعضائيا متوافقيف 
ذا معيا، كذلؾ فقد يضطر الفرد إلى تعديؿ استجاباتو حتى تتوافؽ مع الجماعة لكي ال ترفضو وتتوقؼ درجة ى

 التعديؿ عمى درجة حاجة الفرد ليذه الجماعة وارتباطو بيا؛

وىو سموؾ جماعة كبيرة مف األفراد لدييا القدرة عمى تطوير القواعد المحددة لمسموؾ  ثالثا/ السمكؾ الجماىيرم:
بر بطريقة مخالفة لما ىو معموؿ بو المجتمع عمى المستوى الفردي واالجتماعي، فالسموؾ الجماىيري بذلؾ يعت

 مف بيف أىـ أنواع السموكيات والذي يتميز بعدة خصائص تحكمو، نذكرىا فيما يمي:

وىذا يعني أنو يظير بسرعة ولكنو ال يدـو طويبل حيث إنو يظير ألسباب متوقعة أو غير  سمكؾ مؤقت: (1
 متوقعة ويصدر أفعاال غير مألوفة كاستجابة لمموقؼ أو المؤثر إال أنو يزوؿ بسرعة؛

حيث إف الفرد داخؿ الجماعة الكبيرة أو الجميور يحاوؿ التأثير في اآلخريف لمحصوؿ عمى  بادؿ:التأثير المت (2
االستجابة المناسبة وتتصاعد عممية التأثير)اإلثارة( واالستجابة غير المألوفة بسيولة وسرعة حتى تسود 

 االستجابة في شكميا النيائي؛

عنيفة وغير حكيمة، ولكف ذلؾ يتوقؼ أيضا عمى بعض  غالبا ما تكوف استجابة الجميور لممؤثرات العنؼ: (3
العوامؿ المتعمقة بشخصية المشاركيف في ىذا المجتمع والموقؼ والمكاف والزماف والمؤثرات الخارجية 

 المحيطة؛

نظرا لكثرة عدد األفراد داخؿ الجماعة الكبيرة)الجميور( يزوؿ الشعور بالفردية ويشعر كؿ فرد أف  الحماية: (4
نو لف يحسب عميو حيث ال توجد متابعة أو رقابة لتصرفاتو، وفي نفس الوقت فإف كؿ فرد ال أي تصرؼ م

يحاوؿ تقييـ تصرفات اآلخريف وفي بعض األحياف يقـو الفرد داخؿ الجماعة الكبيرة ببعض التصرفات التي 
 كاف يصعب عميو فعميا وىو بمفرده اعتقادا منو بأف المسؤولية لف تقع عميو؛

ليس مف الضروري أف تكوف ىناؾ معرفة سابقة بيف أعضاء الجماعة أو الجميور، إال أنو نتيجة  التمقائية: (5
لمحركة السريعة لمجماعة فإنو يتصدر بعض األفراد لقيادتيا ويستجيب ليـ بعض األعضاء في البداية ثـ 

 يتبع بقية األعضاء في االستجابة بصورة تمقائية وسريعة.

 الثالفرع الثالث: التقسيـ الث

 إضافة لمتقسيمات المذكورة سابقا، فيناؾ مف يضيؼ تقسيمات أخرى لمسموؾ والتي نوجزىا فيما يمي:
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ىو السموؾ الذي ينتج مف الفرد برغبتو وبشعوره وىو في الغالب األعـ بالنسبة لؤلفراد  أكال/ السمكؾ اإلرادم:
شخص قاصدا بيا التعبير عف شعور معيف األسوياء، مثؿ التعامبلت مع اآلخريف أو األلفاظ التي تصدر مف ال

 .1أو تحقيؽ غرض محدد، كما أف السموؾ اإلرادي لو سبب ولو ىدؼ يسعى لتحقيقو

ويقصد بو ذلؾ السموؾ الذي تقـو بو أجيزة الجسـ المختمفة بشكؿ ال إرادي مف اإلنساف  ثانيا/ السمكؾ الالإرادم:
ونية المختمفة. وىذا النوع مف السموؾ ليس مف اختصاص كعمميات الجياز اليضمي والدموي واإلفرازات اليرم

العمـو السموكية بؿ ىو مف اختصاص عمـ وظائؼ األعضاء، كما تجدر اإلشارة إليو أنو في حالة إصابة أحد 
 .2األجيزة لئلنساف بمرض أو ضرر فإف ذلؾ سيكوف لو تأثير نفسي أو عقمي عمى الفرد المصاب

السموؾ اإلستجابي أو ما يسمى أيضا برد الفعؿ  :(Respondent Behaviourثالثا/ السمكؾ اإلستجابي)
( وىو السموؾ الذي تتحكـ بو المثيرات التي تسبقو فبمجرد حدوث المثير يحدث Reflex Behaviourاالنعكاسي)

ى ( السموؾ اإلستجابي، فالحميب في فـ الطفؿ يؤدي إلElicitالسموؾ وعمى ىذا األساس نقوؿ أف المثير يستجر)
إفراز المعاب والضوء يعمؿ عمى انقباض حدقة العيف ونزوؿ دموع العيف عند تقطيع شرائ  البصؿ وىكذا 
دواليؾ. وتسمى المثيرات التي تسبؽ السموؾ بالمثيرات القبمية وألف ىذه المثيرات تستجر السموؾ اإلستجابي فيي 

السموؾ اإلستجابي ال يتأثر بالمثيرات التي تتبعو كما أف  (.Eliciting Stimuliتدعى كذلؾ بالمثيرات اإلستجرارية)
وىو بذلؾ أقرب ما يكوف مف السموؾ البلإرادي، فإذا وضع اإلنساف يده في ماء ساخف جدا فيو يسحبيا 

( لذلؾ فيذا السموؾ ثابت ال يتغير، فالرجؿ يسحب يده مف الماء الساخف كالطفؿ لكف الذي أوتوماتيكيابليا)
تي تضبط ىذا السموؾ، وصفوة القوؿ ىو أف ما يحصؿ مف مثيرات جديدة لـ تكف ذات يتغير ىو المثيرات ال

 ؛3عبلقة مع السموؾ في األصؿ يمكف أف تصب  قادرة عمى ضبط السموؾ وىذا كمو نتيجة خبرة الفرد

غييرات السموؾ اإلجرائي ىو السموؾ الذي يؤثر في البيئة فيحدث ت (:Operant Behaviourرابعا/ السمكؾ اإلجرائي)
فييا ويتأثر ىذا السموؾ بدوره بتمؾ التغيرات وبخاصة التغيرات التي تمي السموؾ، وليذا نقوؿ أف السموؾ 
اإلجرائي محكـو عميو بنتائجو بمعنى أف المثيرات البعدية قد تضعؼ السموؾ اإلجرائي وقد تقويو وقد ال يكوف 

ائي أقرب ما يكوف مف السموؾ اإلرادي إذ يبدو أنو كما يمكف القوؿ أف السموؾ اإلجر  ليا أي أثر يذكر عميو.
تمقائي الحدوث بمعنى أف حدوثو ليس نتيجة مثيرات سابقة معينة، وعمى ىذا األساس فالسموؾ اإلجرائي ىو 
ذلؾ السموؾ الذي يصدر عف الفرد، فاإلنساف يقرأ ويفكر ويضحؾ، ويمشي ويجمس ويصفؽ ويغني...إلخ، وىذه 

 السموؾ اإلجرائي ولذلؾ فيي جميعا تتأثر بنتائجيا. جميعا تعد أنواعا مف 
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كما ينصب االىتماـ في البحوث المتصمة بالسموؾ اإلجرائي عمى دراسة نتائج التغيرات البيئية عمى 
السموؾ مف خبلؿ تحميؿ العبلقة بيف السموؾ والمثيرات القبمية والمثيرات البعدية وىذا ما يعرؼ باسـ شروط 

 .1(Contingecies of Reinforcementالتعزيز)

 المطمب الرابع: تغيير السمكؾ االجتماعي

ينظر إلى تعديؿ وتغيير السموؾ عمى أنو أحد مجاالت عمـ النفس وكذلؾ عمـ النفس االجتماعي والمذيف 
دارة التغيير  ييتماف بتحميؿ السموؾ اإلنساني وتعديمو ومف ثـ تغييره، وفي سياؽ حمبلت التسويؽ االجتماعي وا 

سموكي فإف مشكمة التغيير تعد واحدة مف أبرز المياـ التي تواجو القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي ال
فيي مسألة تتعمؽ باالنتقاؿ مف حالة معينة إلى حالة أفضؿ منيا. لذلؾ فإف مف بيف أىـ وظائؼ حمبلت 

ية نجد ما يسمى بوظيفة التعديؿ التسويؽ االجتماعي باإلضافة إلى الوظيفة التعميمية واإلرشادية والتوعو 
والتغيير، حيث يسعى القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي في بعض األحياف إلى إحداث تعديبلت 
موازية في مواقؼ األفراد واألسر والجماعات وصوال إلى إحداث تأثير متواز إف أمكف في أنماطيـ السموكية 

وصحيحة، لذلؾ تعمؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي انطبلقا مف السمبية وتحويميا إلى أنماط سموكية سميمة 
عممية الترويج االجتماعي وكذلؾ مزيج المداخبلت إلى تعديؿ وتغيير المعارؼ والخبرات والميارات الحالية 

اعتمدت بشكؿ  القديـ في االجتماعي التغيير عممية ألفراد الجميور المستيدؼ. وما تجدر اإلشارة إليو ىو أف
 وسف اإلقناعية األساليب عمى الحديث العصر في تعتمد أصبحت أنيا إال القوة؛ استخداـ مىعأساسي 

 التسويؽ بحمبلت ومف بيف األدوات اإلقناعية المستخدمة نجد ما يسمى لممجتمع، المنظمة والقوانيف التشريعات
توظيؼ  أىمية الرسمية وغير الرسمية المنظمات مف العديد فقد أدركت  وعميو االجتماعي موضوع الدراسة،
 الشاممة التنمية لتحقيؽ التغيير االجتماعي والوصوؿ إلى عممية فعالة كأداة حمبلت التسويؽ االجتماعي

 .   والمستدامة

 الفرع األكؿ: مفيكـ تغيير السمكؾ االجتماعي

فييا منذ  يعتبر تغيير السموؾ اإلنساني ظاىرة واضحة في الواقع االجتماعي ال يمكف تجاىميا حيث اىتـ
القدـ عمماء االجتماع، وعمماء النفس، وعمماء األنثربولوجيا، ورجاؿ االقتصاد والتربية واإلعبلـ والقانوف 
والسياسة والتسويؽ، وكثرت فييا األبحاث والدراسات وتعددت النظريات التي فسرتيا، كما ارتبط مفيـو تغيير 

يبنى أساسا عمى فمسفة التأثير في السموؾ الفردي والجماعي السموؾ اإلنساني بمفيـو التغيير االجتماعي والذي 
وعمى العبلقات االجتماعية بيدؼ تحقيؽ مجتمع متكافؿ ومتضامف وفؽ قيـ اجتماعية معينة، وعمى ىذا 
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عادة تعمـ بخر  األساس فإف عممية تعديؿ أو تغيير السموؾ تعد في جوىرىا عممية محو تعمـ غير مرغوب فيو وا 
مى أي حاؿ فالحقيقة ىي أف ىناؾ اختبلفا في اآلراء حوؿ ماىية تغيير السموؾ)التغيير مرغوب فيو. وع

نما العديد مف التعريفات، فيناؾ مف يستخدـ ىذا المصطم  لئلشارة إلى  االجتماعي( فميس ىناؾ تعريفا واحدا وا 
إلى قوانيف التعمـ عامة.  تطبيؽ قوانيف اإلشراط اإلجرائي أو اإلشراط الكبلسيكي، وىناؾ مف يستخدمو لئلشارة

 ويمكننا سرد مجموعة مف التعريفات لمفيـو التغيير االجتماعي كما يمي:

 وكانت التغيير، بعد عمييا أصب  التي الصورة بنفس قبؿ مف يكف لـ شيء إحداث يعني المغة في التغيير
 سابقتيا، عف اختمفت إذا ياءاألش وتغيرت شأنو، مف وأصم  رحمو عنو حطّ  إذا بعيره، فبلف غّير: تقوؿ العرب
أما مفيـو التغيير السموكي فقد تـ تعريفو عمى . 1عميو كانت الذي غير بناًءا بنيتيا إذا داري غّيرت: تقوؿ فحيف

أنو: تطوير وتطبيؽ إجراءات مدروسة ىادفة تساعد الفرد عمى تعديؿ وتغيير السموؾ الحقا، ويشتمؿ ىذا 
. في حيف عرؼ 2البيئة بيدؼ التأثير في السموؾ المرغوب تعديمو أو إطفائو التغيير عمى إحداث تعديؿ في بنية

( تغيير السموؾ عمى أنو: تغيير السموؾ معناه محاولة تعديؿ السموؾ اإلنساني وفؽ Eysenck.1964أيزنؾ)
ة عمى أنو: مجموع 1981( عاـ Kalish.  كما تـ تعريؼ تغيير السموؾ مف طرؼ كاليش)3قوانيف نظرية التعمـ

وفي السنوات األخيرة الماضية فمـ يعد  .4اإلجراءات التي تستخدـ لتعديؿ السموؾ، أي سموؾ في أي وضع كاف
تعريؼ تغيير السموؾ مف خبلؿ نظريات التعمـ وفقط بؿ امتد ليصب  أكثر شمولية وال يقتصر فقط عمى 

ؼ باسـ التحميؿ السموكي اإلجراءات المشتقة مف سيكولوجية التعمـ، بؿ امتد لمبحث المخبري المعرو 
( والذي وضع أسسو عالـ النفس األمريكي The Experimental Analysis of Behaviorالتجريبي)
(، ومف الجدير بالذكر أف مصطمحات عديدة أخرى تستخدـ لئلشارة إلى ىذا المجاؿ ومنيا عمـ Skinnerسكينر)

( والتحميؿ السموكي Operant Conditioning)( واإلشراط اإلجرائيBehavioral Psychologyالنفس السموكي)
 (.Applied Behavior Analysisالتطبيقي)

أما في مضمار التسويؽ االجتماعي فيشير العبلؽ إلى وجود ثبلثة تعريفات أساسية عمى األقؿ إلدارة 
تغيير وىذا إما ( تنطوي عمى التعامؿ مع الTaskالتغيير، التعريؼ األوؿ ينطمؽ مف اعتبار التغيير بمثابة ميمة)

(. أما التعريؼ الثاني فيو يذىب إلى أبعد مف ذلؾ مف Procation( أو كحالة إستباقية)Reactionكحالة رد فعؿ)
خبلؿ التأكيد عمى أف إدارة التغيير تمثؿ جزءا ميما مف الممارسة االحترافية الراقية. في حيف التعريؼ الثالث 

( يتضمف نماذج وأساليب وطرائؽ وأدوات Body of Knowledgeمعرفي)فينظر إلى إدارة التغيير عمى أنيا كياف 

                                                           
1
 .62،63مرجع سبق ذكره، ص.ادلعجم الوسيط: 
2
 .16، ص.2008، عماف، األردف، حسٌن طو احملادين، أديب عبد اهلل النوايسة؛ تعديل السلوؾ نظريا كإرشاديا، دار الشركؽ، الطبعة األكىل
3
 14، مرجع سبق ذكره، ص.مجاؿ اخلطيب: تعديل السلوؾ اإلنساين
 .14ادلرجع نفسو، ص. 4



  

236 
 

 ...........................المدخل المأثور في دراسة الجمهور....الث:..........................الفصل الث  

. وفي دراستنا ىذه فإننا نقصد بالتغيير السموكي تمؾ 1أخرى، ولعؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي ىي إحداىا
التعديبلت أو التغييرات التي تحدث عمى مستوى المعارؼ والقيـ واالتجاىات والسموكيات لدى أفراد الجميور 

تيدؼ نتيجة لتعرضيـ لرسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي، وىذه التغييرات ميما كانت طفيفة وحسب المس
خصائص أفراد الجميور المستيدؼ إال أنيا تتراكـ عمى المدى المتوسط والبعيد لتصب  بعد ذلؾ جزء مف أنماط 

ا عمى أنواع حمبلت التسويؽ التفكير والسموؾ لدى أفراد الجميور المستيدؼ. وىذا ما فصمنا فيو لما تكممن
االجتماعي؛ حمبلت التغيير المعرفي، حمبلت التغيير في الفعؿ، حمبلت التغيير القيمي، حمبلت التغيير 

 .نيي، والتي عالجنيا في الفصؿ الثاالسموك

انطبلقا مف كؿ سبؽ، يمكننا القوؿ أف تغيير السموؾ االجتماعي والذي يخص المجتمع ككؿ أو يخص 
والتي تسمى بالجميور المستيدؼ نتيجة لظيور بعض المشكبلت السموكية أو المعرفية لديو مما  طائفة منو

يدفع بالقائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي لمعمؿ عمى تعديميا أو تغييرىا، يندرج ضمف عممية التغيير 
باألساس إلى إحداث تغيير االجتماعي والتي تعتبر الفكرة الجوىرية لمفيـو التسويؽ االجتماعي والتي تيدؼ 

في سموكيات األفراد والجماعات بما يخدـ مصمحة الفرد والمجتمع وبما يحقؽ عممية التنمية المجتمعية 
المستدامة، وىذا ما وضحناه لما تكممنا عف المقـو االجتماعي لمفيـو التسويؽ االجتماعي انطبلقا مف نظرية 

 .وؿصؿ األاعي التي عالجنيا في الففي التسويؽ االجتم

 الفرع الثاني: أنكاع التغيير االجتماعي

نما أيضا عمى المجموعات  لتجسيد دور التسويؽ االجتماعي  في التأثير ليس فقط عمى األفراد وا 
( تصنيفا ألنواع التغيير الذي يسعى Levy& Zaltmanوالمنظمات والمجتمعات اقترح كؿ مف ليفي وزالتماف)

الجتماعي إلى بموغو حيث يتضمف ىذا التصنيؼ بعديف أساسيف ىما؛ بعد القائموف عمى حمبلت التسويؽ ا
الوقت عمى األمد القصير وعمى األمد الطويؿ، وثبلثة أبعاد تمثؿ المستوى عمى صعيد المجتمع وىي؛ المستوى 

ف (. وبيذه الطريقة فإف باستطاعة القائميMacro( والمستوى الكمي)Group( ومستوى المجموعات)Microالجزئي)
نما عمى البيئة التي يتواجدوف فييا.  عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي التأثير ليس في الجميور كأفراد وا 

 والجدوؿ التالي يوض  ذلؾ:

 

 

                                                           
1

.193تماعي، مرجع سبق ذكره، ص.بشًن العالؽ: التسويق االج  
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 (: أنكاع التغيير االجتماعي06الجدكؿ رقـ)
 مستكل التغيير       
 نكع التغيير

 عمى المستكل الجزئي
 )األفراد(

 عمى مستكل المجمكعات
 )المنظمات(

 عمى المستكل الكمي
 )المجتمع(

 تغيير قصير:
 أمثمة

 
 

 تغيير السمكؾ:
حضػػػػػور جمسػػػػػات خاصػػػػػة 
فػػي العيػػادات المتخصصػػة 

 باإلقبلع عف التدخيف.

 :تغيير في األعراؼ/ تغيير إدارم
إزالػػػة جميػػػع أشػػػكاؿ اإلعبلنػػػات عػػػف 
السػػػػػػػػػجائر والػػػػػػػػػدخاف بأنواعػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف 

 واجيات المدارس والجامعات..إلخ

 ت:تغيير في السياسا
منع جميػع أنػواع تسػويؽ 
منتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخاف 

 والسجائر.
 تغير طكيؿ األمد:

 أمثمة
 تغيير طراز أك نمط الحياة:

 منع التدخيف.
 تغيير تنظيمي:

ردع تجار التجزئة عف بيع السجائر 
 عاما. 18لممراىقيف دوف سف 

 تحكؿ اجتماعي/ثقافي:
استئصاؿ كافة 
األمراض المتعمقة 

 بالتدخيف.
 .175، ص.2001العالؽ؛ التسكيؽ االجتماعي،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر،  المصدر: بشير

 
انطبلقا مف الجدوؿ السابؽ يمكننا القوؿ عمى أف التغيير عمى المستوى الكمي ومستوى المجموعات يعد 

وكذلؾ بطراز الحياة، كما أف ميما ألف ىذيف المستوييف يؤثراف مباشرة عمى القرارات المتعمقة بالصحة العامة 
التغيير عمى ىذيف المستوييف يمكف أف يؤثر بشكؿ كبير عمى التغيير عمى المستوى الجزئي أي عمى مستوى 
أفراد الجميور وىذا نتيجة لمضغط التي تمارسو الجماعة أو المجتمع عمى الفرد وىذا ما أوضحناه في المطمب 

لما تكممنا عف اإلستراتيجية الثقافية االجتماعية كإستراتيجية مف  نيلث مف المبحث الثالث لمفصؿ الثاالثا
 االستراتيجيات المستعممة لئلقناع في برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي.

وما تجدر اإلشارة إليو ىو أف تغيير السموكيات االجتماعية المستيدفة ينطوي عمى معوقات كثيرة ومتنوعة 
( وجود ثبلثة صعوبات قد تقؼ كحجر عثرة في وجو Kotler& Andreasenوقد أورد كؿ مف كوتمر وأندرسيف)

 :1التغيير الذي تصبو إليو حمبلت التسويؽ االجتماعي كما يمي

كمما كاف أفراد الجميور المستيدؼ أكثر استغراقا)ارتباطا /  أكال/ االستغراؽ العالي مقابؿ االستغراؽ المنخفض:
ماعي كمما كاف مف المؤكد أف يسيـ ذلؾ في توليد الحموؿ البديمة اشتراكا( بموضوع حمبلت التسويؽ االجت

واألرباح االجتماعية المصاحبة لكؿ منيما. وعمى ىذا األساس يتعيف عمى القائميف عمى حمبلت التسويؽ 
االجتماعي وبرامج التغيير معرفة ما إذا كاف موضوع التغيير أو موضوع حمبلت التسويؽ االجتماعي عمى 

اؽ عالي أو متدني، حيث أف ذلؾ سيؤثر عمى حجـ المعمومات الحقيقية المعطاة. ويمكننا توضي  ىيئة استغر 
 ذلؾ انطبلقا مف الجدوؿ اآلتي

                                                           
1
 .275-272، مرجع سبق ذكره؛ ص.نظاـ موسى سويداف، نزار عبد اجمليد الربكارم: إدارة التسويق يف ادلنظمات غًن الرحبية
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 (: تصنيؼ السمككيات االجتماعية07الجدكؿ رقـ )                               
 تصنيؼ السمككيات

 االجتماعية 
 استغراؽ منخفض استغراؽ مرتفع

 ة واحدة:السموؾ لمر 
 فردي؛ -
 جماعي. -

 
 التبرع بالدـ.

 ابتكار عبلقات جيدة وراقية.

 
 التبرع باألمواؿ؛

 انتخاب المجالس المحمية.
 السموؾ المستمر:

 فردي؛ -
 

 جماعي -

 
 التوقؼ عف التدخيف وعف تناوؿ المخدرات؛

 إعادة تدوير المخمفات المنزلية كافة.
سناد حقوؽ المرأة.  دعـ وا 

 
عد؛ إعػادة تػدوير عدـ التدخيف في المصػا

 المخمفات الورقية.
 السياقة ضمف حدود السرعة المسموحة.

المصػػدر: نظػػاـ مكسػػى سػػكيداف، نػػزار عبػػد المجيػػد البػػركارم؛ إدارة التسػػكيؽ فػػي المنظمػػات غيػػر الربحيػػة، دار الحامػػد، الطبعػػة 
 .273، ص.2009األكلى، عماف، األردف، 

 
المستيدؼ سيكونوف أكثر استغراقا في موقؼ أو قصية ما إذا يتفؽ معظـ الباحثيف عمى أف أفراد الجميور 

ما أدركوا أف ىذه التغييرات ذات صمة عاجمة بمصالحيـ الذاتية وتحمؿ درجة عالية مف المخاطرة، ومف جية 
أخرى ليس ىناؾ أىمية تذكر بالنسبة ألفراد الجميور المستيدؼ ماداـ أف نتيجة القرار لف تؤدي إلى تأثير 

أسموب حياتيـ، فقرارات كيذه ال تتضمف تفكيرا عميقا وال تشتمؿ عمى بحث مفصؿ عف المعمومات  رئيسي عمى
فيما يخص البدائؿ وتحمؿ مخاطر محدودة، وعمى ىذا األساس فإف السموكيات االجتماعية ذات االستغراؽ 

 األدنى أسيؿ لمتغيير عف تمؾ الموجودة في االستغراؽ األعمى.

مف السيؿ واليسير إلى حد ما إثارة التغيرات في السموؾ المؤقت  لمرة كاحدة كالسمكؾ الدائـ:ثانيا/ السمكؾ المؤقت 
لمرة واحدة عف تعديؿ أو تغيير سموؾ عمى المدى الطويؿ المستمر، حيث أنيا تتطمب مف المستيدؼ فقط فيـ 

لحاؿ يكوف مف السيؿ رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي والقياـ بالعمؿ عمى أساس ذلؾ المصدر. وبطبيعة ا
عمى الجميور المستيدؼ القياـ بالعمؿ المرغوب كمما كاف مف المرج  أكثر بأنيـ فعبل سيفوزوف مف عممية 

وفي المقابؿ مف ذلؾ فإف إقناع أفراد الجميور  التبادؿ االجتماعي المتضمنة فوائد التغيير في السموؾ.
يا بشكؿ دائـ يعتبر أمرا يصعب حمو مع مرور الزمف، فيمكف المستيدؼ لتغيير أنماطيـ السموكية التي ألفوا عمي

أف يصب  النمط السموكي لدييـ عبارة عف عادة تحدث دوف أي تفكير مف جانبيـ وفوؽ ذلؾ قد يصب  تبرير 
 السموؾ مترسخا بثبات في منظومة القيـ لمجميور المستيدؼ.

لمتغيير مقارنة بسموؾ أفراد معينيف ذلؾ أف الحركية إف سموؾ الجماعة أصعب بكثير  :ثالثا/ الفرد مقابؿ الجماعة
ضفاء نوع مف الشرعية  المعقدة لمعبلقات التي توجد داخؿ شريحة أو جماعة مف المجتمع تعمؿ عمى تقوية وا 
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عمى اتجاىات وقيـ أعضاء تمؾ الجماعة، فقد يفسر القبوؿ ألي صيغة عمى أنو تغيير لميوية المشتركة لتمؾ 
ي خروج األفراد عف العرؼ السائد فقد تفرض العديد مف العقوبات االجتماعية عمييـ نتيجة الجماعة وىذا يعن

 لذلؾ، ولمتأثير في الجماعة يجب التعرؼ عمى ثبلثة عناصر وىي كما يمي:

وىـ عبارة عف أفراد يممكوف قدرة التأثير في السموؾ بسبب مكانتيـ االجتماعية المعروفة داخؿ  قادة الرأم:  (1
االجتماعية التي ينتموف إلييا. وعمى ىذا األساس يتوجب عمى القائميف عمى حمبلت التسويؽ الجماعة 

االجتماعي استيدافيـ إذا كانت ىناؾ حاجة ماسة لتغيير وتعديؿ سموكيات الجماعة المستيدفة التي ينتموف 
 إلييا؛

عمية ومستوى تعميميـ أو يمارس صناع الرأي التأثير عمى سموؾ الجماعة بسبب سمطتيـ الف صناع الرأم:  (2
مكانتيـ االجتماعية، وىذا النوع مف األفراد يمكف كذلؾ االستعانة بيـ في حمبلت التسويؽ االجتماعي 

 لمتأثير عمى أفراد الجماعة التي ينتموف إلييا؛
يمكف تصنيؼ غالبية أعضاء المجتمع عمى أنيا تباع لمرأي حيث يبحثوف عف النص  فيما  تباع الرأم: (3

 سموؾ المناسب مف قبؿ مرجعيتيـ المجتمعية؛ قادة وصناع الرأي.يخص ال

 الفرع الثالث مبادئ كأساسيات إحداث التغير السمككي

إف إحداث التغيير السموكي)التغيير االجتماعي( ليس بالميمة السيمة إطبلقا كما أسمفنا لكف في المقابؿ 
ف إحداث التغيير السموكي يتطمب توافر مجموعة مف ذلؾ يؤكد عمماء ومنظرو التسويؽ االجتماعي وممارسيو أ

مف المبادئ واألساسيات والرؤى اإلستراتيجية الفعالة، باإلضافة إلى ضرورة وجود التزاـ مف قبؿ القائميف عمى 
 برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي عمى ضرورة احتراـ مجموعة مف اآلليات واألساليب كما يمي:

المصال  كافة وفي مقدمتيـ صانعو السياسات والتشريعات، ذلؾ أف التغيير  التنسيؽ التاـ مع ذوي أكال:
السموكي المنشود في الكثير مف الحاالت قد ال يتحقؽ ما لـ يسبقو تغيير في السياسات خصوصا تمؾ التي تقع 

 خارج نطاؽ سيطرة القائميف عمى الحمبلت وخير مثاؿ عمى ذلؾ ما تنص عميو نظرية التاءات الثبلث؛

 اعتماد مبادئ التخطيط اإلستراتيجي في مجاؿ التسويؽ االجتماعي؛  انيا:ث

 التركيز عمى مثمث الجميور عند التعامؿ مع أفراد الجميور المستيدؼ؛ ثالثا:

( أف إحداث التغيير السموكي ليس بالميمة السيمة إطبلقا، لذلؾ فإف تحقيؽ Andreasenيعتقد أندريسف) رابعا:
سموكي يتطمب توافر مستمزمات ميمة أبرزىا وجود منافع جوىرية في المنتج االجتماعي مستوى مف التغيير ال

المروج عنو في حمبلت وبرامج التسويؽ االجتماعي والتي تعود بالنفع عمى أفراد الجميور المستيدؼ، ومف 
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مبلت التسويؽ جية  ثانية االعتماد عمى مفيـو التوجو بالجميور وفيـ طبيعة المنافسة التي تيدد برامج وح
 االجتماعي؛

( مف خبلؿ نتائج العشرات مف الدراسات الميدانية في حقوؿ .Piatrow et alيرى كؿ مف بياترو وزمبلؤه) خامسا:
 17الصحة العامة، تنظيـ األسرة، مكافحة المخدرات واإلدماف، وحماية البيئة، والتي تـ إجراؤىا عمى مدى 

شود يعد عممية غاية في الصعوبة ألنو ينطوي عمى دراسة متعمقة عاما، إف إحداث التغيير السموكي المن
 Process of Behavior Changeلمجموعة مف المراحؿ أو الخطوات والتي أسموىا إطار عممية تغيير السموؾ)

Framework:والتي يمكف توضيحيا انطبلقا مف الشكؿ التالي ) 

 (: إطار عممية تغيير السمكؾ االجتماعي21الشكؿ رقـ)

 

إنطبلقا مف الشكؿ السابؽ يمكننا القوؿ إف عممية تغيير السموؾ االجتماعي تتوافؽ إلى حد كبير مع كؿ 
، وؿحي المشار إلييما في الفصؿ األمف نموذجي؛ فاتحو األبواب و نموذج التحوؿ النظري لتغيير السموؾ الص

حي التي تمت معالجتيا في المطمب الرابع مف المبحث الرابع في وكذلؾ مع مراحؿ الوعي تكويف الوعي الص
 فصؿ التأصيؿ النظري لمصحة العامة والتوعية الصحية.

 مرحمة عدـ الكعي بكجكد المشكالت 
 أك المخاطر الشخصية

 مرحمة الكعي بكجكد المشكمة كمعرفة السمككيات 
 المرغكبة لعالجيا أك تفادييا

اف السمككيات المرغكبةمرحمة تفضيؿ كاستحس  

 
مرحمة التعبير عف الرغبة الصادقة التخاذ اإلجراء 

 المناسب لمعالجة المشكمة

مرحمة الممارسة الفعالة عمى أرض الكاقع، بمعنى 
 االنتفاع بالحمكؿ لممشكمة

مرحمة الدفاع عف الحمكؿ المجربة كالتركيج ليا 
 عند اآلخريف

، 2001جتماعي،المنظمػػة العربيػػة لمتنميػػة اإلداريػػة، القػػاىرة، مصػػر، المصػػدر: بشػػير العػػالؽ؛ التسػػكيؽ اال
 .190ص.
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 المبحث الثالث: العكامؿ الداخمية المؤثرة في سمكؾ الجميكر

تحظى دراسة سموؾ الجميور باىتماـ كبير جدا مف طرؼ المسوقيف المختصيف وىذا مف خبلؿ دراسة 
التأثير عمى سموكيات الجميور، ويمكف تقسيـ ىذه  فيعوامؿ الداخمية والخارجية التي ليا دور فعاؿ مختمؼ ال

بينت دراسات العمـو اإلنسانية أف السموؾ اإلنساني ىو عبارة عف إلى: عوامؿ داخمية وأخرى خارجية. فمقد 
ت الجميور أف العوامؿ الداخمية أو محصمة لمتفاعؿ بيف العوامؿ الداخمية والعوامؿ الخارجية، كما بينت دراسا

 كما تسمى أيضا بالعوامؿ النفسية ذات تأثير كبير وقوي عمى السموؾ االتصالي والنيائي لمجميور.

لمعوامؿ الداخمية تأثير كبير عمى السموؾ اإلنساني بصفة عامة وسموؾ الجميور بصفة خاصة، وعميو فإف 
النفسية ىي تمؾ العوامؿ التي ترتبط بذات الفرد وطبيعتو الداخمية ويمكننا القوؿ عمى أف العوامؿ الداخمية أو 

والتي تتمثؿ في حاجاتو، دوافعو، إدراكو، باإلضافة إلى شخصيتو. وحتى نفيـ سموؾ الجميور فإنو يتعيف لنا 
ذا دراسة ىذه المفاىيـ أو العوامؿ الداخمية المتعمقة بسموؾ الجميور، وعمى ىذا األساس فإننا سنتطرؽ في ى

 المبحث إلى المطالب التالية:

 أوال: الحاجات والدوافع؛

 ثانيا: اإلدراؾ والتعمـ؛

 ثالثا: االتجاىات؛

 رابعا: الشخصية.
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 المطمب األكؿ: الحاجات كالدكافع

تعتبر الحاجات اإلنسانية ىي أساس التسويؽ الحديث لذلؾ فإف حاجات ورغبات الجميور تشكؿ نقطة 
بشكؿ عاـ يتفؽ عمماء النفس واالجتماع والسموؾ عمى أنو قد تنشأ سويؽ االجتماعي. و االرتكاز لحمبلت الت

مجموعة كبيرة مف األفراد ليـ الحاجات نفسيا ولكف ال يمكف أف يكوف لدييـ الدوافع نفسيا لمتعبير عما يجوؿ 
غض النظر عف مواقفيـ بخواطرىـ وأنفسيـ، ومف ىنا تأتي أىمية فيـ وتحميؿ الدوافع المحركة لسموؾ األفراد ب

وقدراتيـ، ذلؾ أنو ال يمكف لرجاؿ التسويؽ بناء أو تصميـ أية استراتيجيات أو حمبلت تسويقية فعالة دوف وجود 
 فيـ معقوؿ لنفسيات وخصائص الجميور المستيدؼ.

 الفرع األكؿ: الحاجات 

موكو مدفوع مف الداخؿ وليس تعتبر الحاجة نقطة البدء لمسموؾ اإلنساني، وأىـ ما يميز اإلنساف ىو أف س
ي مجرد ردود أفعاؿ لممنبيات والعوامؿ الخارجية وىذا ما تؤكده نظرية اإلدراؾ االجتماعي التي عالجناىا ف

. كذلؾ فإف لمحاجات دور كبير في ىذا السموؾ اإلنساني وؿلمفصؿ األ رابعالمطمب الثالث مف المبحث ال
ي أوقات مختمفة وبعض ىذه الحاجات قد تظير نتيجة لعوامؿ المدفوع فالفرد يمتمؾ عددا مف الحاجات وف

 داخمية كشعور الشخص بالجوع، الخوؼ، عدـ الراحة، أو الرغبة في التميز واالحتراـ.

ىي حالة مف الشعور بالحرماف أو النقص مف بعض اإلشباع أو الرضا عمى أنيا:  ويمكف تعريؼ الحاجة
التوتر لدى الفرد وىي تتضمف حاجات مادية أساسية مثؿ الحاجة األساسي وبالتالي تعمؿ عمى خمؽ نوع مف 

إلى الطعاـ، الشراب، المباس، الدؼء واألماف، وحاجات اجتماعية مثؿ الشعور باالنتماء والتعاطؼ، وحاجات 
فردية مثؿ الحاجة إلى المعرفة، التعبير عف النفس. وأف ىذه الحاجات موجودة داخؿ الفرد وليست بفعؿ البيئة 

المسوقيف ولذلؾ فيي محدودة نوعا ما، وعندما ال تكوف الحاجة مشبعة فإف الفرد يسعى إلى البحث عف  أو
يتض  مف ىذا التعريؼ أف . 1ىدؼ معيف إلشباعيا أو أنو يمجأ إلى التقميؿ مف التوتر الذي تسببو ىذه الحاجة

االستقرار لدى الفرد. ومف بيف أىـ الحاجة حالة ممحة وضرورة يجب إشباعيا مف أجؿ تحقيؽ التوافؽ النفسي و 
النظريات التي عالجت مفيـو الحاجة ىي نظرية ماسمو أو ما يطمؽ عمييا ىرمية ماسمو لمحاجات، ويمكف 

 تمخيص مضموف ىذه النظرية في النقاط التالية: 

 الحاجات اإلنسانية كثيرة ومتعددة؛ أكال:

                                                           
1
، ختصص تسويق إستاتيجي، قسم العلـو عصماين سفياف: العوامل الداخلية ادلؤثرة على سلوؾ ادلستهلك، زلاضرات سلوؾ ادلستهلك، ألقيت على طلبة السنة األكىل ماست

 .، غًن منشورة2011/2012، اجلزائر، 1التجارية، كلية العلـو االقتصادية ك التجارية ك علـو التسيًن، جامعة سطيف
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نما الحاجة غير المشبعة ىي التي تفعؿ ذلؾ؛ال تقـو الحاجة المشبعة بدفع السموؾ أو تحر  ثانيا:  يكو وا 

إشباع الفرد لمجموعة مف الحاجات ينشأ عنو مجموعة أخرى مف الحاجات والتي تحتاج أيضا إلى عممية  ثالثا:
 إشباع؛

ىناؾ ترتيب نظامي لمحاجات يتسمسؿ مف أسفؿ اليرمية إلى أعبلىا فاإلنساف ال يشعر بحاجة مف  رابعا:
 ي حتى يشبع حاجات المستوى األوؿ، وىكذا عبر المستويات الخمسة لميرمية؛المستوى الثان

الظروؼ االجتماعية تقؼ حائبل دوف تحقيؽ الكثير مف الحاجات اإلنسانية وبالتالي تظؿ مثؿ ىذه  خامسا:
 الحاجات محركا لمسموؾ؛

ة لمفرد في وقت معيف. ويمكف تعتبر البيئة المحيطة عامبل ميما جدا في تحديد أي الحاجات تكوف فعال سادسا:
 توضي  ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ الموالي:

 (: ىرمية ماسمك لمحاجات22الشكؿ رقـ)

 

 

  الحاجات الفسيكلكجية
Physiological Needs 

  الحاجات األمف كاألماف
Safety Needs 

 

 الحاجات االجتماعية
 Social Needs 

 حاجات التقدير ك االحتراـ
 Esteem Needs 

 

 حاجات تحقيؽ الذات
 Self- 

actualization 
Needs 

 

1 

2 

3 

4 

5 

المصدر: عنابي بف عيسى؛ سمكؾ المستيمؾ؛ عكامؿ التأثير النفسية، ديكاف المطبكعات 
 .44، ص. 2003الجامعية، الجزء الثاني، الجزائر، 
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( يتض  لنا أف نظرية ماسمو تعتمد عمى تقسيـ الحاجات اإلنسانية إلى خمس 22مف خبلؿ الشكؿ رقـ)
رمي بدءا مف الحاجات الفسيولوجية وصوال إلى حاجات أنواع وأف ىذه األخيرة جاءت متدرجة عمى شكؿ ى

 تحقيؽ الذات كما يمي: 

وىي عبارة عف الحاجات األساسية لبقاء حياة اإلنساف وتتمثؿ في األكؿ والشرب  الحاجات الفسيكلكجية: (1
...الخ، وتمتاز بأنيا فطرية كما تعتبر نقطة البداية في الوصوؿ إلى إشباع الحاجات األخرى، و  ىي والنـو

عامة لجميع البشر، إال أف االختبلؼ فييا يكمف في درجة اإلشباع المطموبة لكؿ فرد بحسب حاجاتو 
وقدراتو، وأف الفرد الذي يحقؽ ىذه الحاجات بإشباع كامؿ قادر عمى أف يتخط ىذه الحاجات إلى مستويات 

 أعمى منيا؛
ؽ مف الحاجات الفسيولوجية وىي ميمة لمفرد يعتمد تحقيقيا عمى مقدار اإلشباع المتحق حاجات األمف كاألماف: (2

فيو يسعى إلى تحقيؽ األمف والطمأنينة واالستقرار العائمي والحماية لو وألسرتو، كذلؾ فيو يسعى إلى 
تحقيؽ األمف في العمؿ سواء مف ناحية تأميف الدخؿ أو حمايتو مف األخطار الناتجة عف الصراعات أو 

لذلؾ فإف شعور الفرد بعدـ تحقيقو ليذا النوع مف الحاجات  .الوطفالحروب والتشرد وفقداف البيت أو 
سيؤدي إلى تشويشو فكريا ونفسيا مما يؤثر بشكؿ كبير عمى سموؾ الفرد وسينعكس ذلؾ عمى تطور 

 المجتمع؛
إف اإلنساف اجتماعي بطبعو فيو يرغب في أف يكوف محبوبا مف اآلخريف ومقبوال مف  الحاجات االجتماعية: (3

ف قبؿ جما عتو عف طريؽ انتمائو إلى اآلخريف، ومشاركتو في مبادئيـ وشعاراتيـ التي تحدد مسيرة حياتو، وا 
أصغر خمية في المجتمع والتي ىي األسرة تجعمو يحقؽ ىذه الحاجة إذا بنيت بشكؿ صحي ، وىذا ألف 

مية مف التفكؾ اإلنساف يبدػأ ممارسة حياتو االجتماعية مف أسرتو في حد ذاتيا فإذا كانت األسرة مح
والمشاكؿ والمشاحنات بؿ تغمرىا عبلقات الحب والود والحناف، فيذا سيمن  لمفرد بأف يبدأ حياتو االجتماعية 
بشكؿ سميـ دوف معوقات أو صعوبات ويجعؿ مف اندماج الفرد في المجتمع سمسا، وىذا بدوره سينعكس 

 بشكؿ ايجابي عمى المجتمع وعمى العبلقات القائمة فيو؛
إف شعور الفرد بالثقة وحصولو عمى التقدير واالحتراـ مف اآلخريف يجعمو يحس بقيمة  ات التقدير كاالحتراـ:حاج (4

ذاتو ويشعره بأنو مقبوال مما يخمؽ لو مركز اجتماعي متميزا لدى اآلخريف وكؿ ذلؾ يجعؿ مف الفرد يعمؿ 
ثر بشكؿ كبير عمى ذات الفرد فيجعؿ لتشريؼ مركزه االجتماعي، لذلؾ ففقداف حاجات االحتراـ والتقدير يؤ 

 منو يعيش إحساسا  باالغتراب؛
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يعتبر ىذا النوع مف الحاجات أعمى أنواع الحاجات وأرقاىا، وعميو فإف بموغ الفرد لما  حاجات تحقيؽ الذات: (5
ينشده مف خبلؿ تحقيؽ طموحاتو العميا وبشكؿ يميزه عف غيره، يجعؿ منو فيما بعد كياف مستقؿ قادر عمى 

 نيوض بمجتمعو لدرجات عميا.ال

وبالرغـ مف االنتقادات الموجية لنظرية ماسمو إال أف ىذه النظرية ال تزاؿ تعتبر األداة الفعالة لفيـ حوافز 
الجميور في األسواؽ المستيدفة مف خبلؿ استخداـ المستويات المختمفة مف الحاجات عند تصميـ 

 يؽ االجتماعي الفعالة مف جية أخرى.االستراتيجيات التسويقية مف جية وحمبلت التسو 

 الفرع الثاني: الدكافع

يخضع سموؾ الجميور لعدة دوافع تحركو وتثيره فمنيا المعروفة ومنيا غير المعروفة، ولما كانت الدوافع 
فإف ىذا التوتر يصب  عامبل عمى إيجاد الدافع الذي يؤدي عبارة عف توترات تخمقيا الحاجات غير المشبعة، 

ذلؾ الفرد في اتجاه إشباع الحاجة ومتى تـ ىذا اإلشباع قمت أو انعدمت حالة التوتر النفسي وحؿ  إلى تحرؾ
محميا االرتياح، وىكذا يصب  الدافع بيذا المعنى: نظاما توتريا ينشأ عنو تحرؾ الفرد في اتجاه معيف لمتخمص 

تحرؾ الفرد باتجاه القياـ بفعؿ ما، وأف  . ومف ثـ فإف الدوافع تمثؿ تمؾ القوى التي1مف التوتر وتحقيؽ اإلشباع
ىذه القوى ُتحرؾ مف قبؿ الحاجات غير المشبعة والتي تولد حالة مف الحرماف وىذا األخير يعمؿ عمى خمؽ 
التوتر والذي بدوره يعمؿ عمى إيجاد طاقة أو محرؾ يدفع الفرد إلى سموؾ ييدؼ إلى إشباع الحاجة والرغبة 

 لتوتر أو التخمص منو نيائيا. والشكؿ التالي يوض  ذلؾ:معا، مما يؤدي إلى تخفيض ا

 (: نمكذج لعممية الدكافع23الشكؿ رقـ)

 
                                                           

1
 .مرجع سبق ذكره :عصماين سفياف

حاجات 
كرغبات 
 غير مشبعة

 سمكؾ حافز حالة تكتر

 التعمـ

أىداؼ أك 
إشباع 
 حاجات 

 عمميات إدراكية

لتكترتقميؿ ا  

المصدر: كاسر نصر المنصكر، سمكؾ المستيمؾ، مدخؿ اإلعالف، دار الحامد لمنشر ك التكزيع، 
 .107، ص 2006، عماف، األردف، 1ط
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 الفرع الثالث: دكر الحاجات كالدكافع في تككيف السمكؾ

لدى تعتبر الحاجات محور العممية التسويقية حيث تؤدي الحاجات غير المشبعة إلى خمؽ نوع مف التوتر 
كما يبرز دور الحاجات والدوافع في تكويف  الفرد مما تدفعو وتوجيو إلى تبني سموؾ معيف بيدؼ اإلشباع.

 السموؾ مف خبلؿ الوظائؼ المختمفة والمتعددة لمدوافع والتي يمكف حصرىا في النقاط التالية:

ؾ وبالتالي فإف حالة عدـ التوازف باعتبار أف الدوافع ىي المحرؾ الذي يحرؾ السمو  أكال/ تحفيز كتنشيط السمكؾ:
 والحاجة إلى شيء ما تدفعو إلى تبني سموكا معينا؛

 إف الدوافع توجو سموؾ الفرد باتجاه غرض أو ىدؼ معيف ومحدد؛ ثانيا/ تكجيو السمكؾ:

دعيـ الدوافع تحرؾ السموؾ باالتجاه الذي يتبلءـ مع ىذه الدوافع كما تساعد عمى تثبيت وت ثالثا/ تدعيـ السمكؾ:
  .1سموؾ الفرد و دوافعو

( وبيف المثير Responseباإلضافة إلى ذلؾ فقد أكدت المدرسة السموكية عمى الربط المباشر بيف استجابة الفرد)
( أو المؤثر الذي استثار تمؾ االستجابة وتسبب فييا، وتعتبر ىذه المدرسة أف العبلقة بيف Stimulusالحسي)

ية ميكانيكية حيث يكوف سموؾ الفرد استجابة بلية لممثير. أما المدرسة اإلدراكية الدوافع واالستجابة ليا ىي عمم
فتنطمؽ مف مبدأ أساسي مفاده أف تصرفات الفرد توجييا أىدافو التي يريد تحقيقيا والتي ترتكز بشكؿ كبير عمى 

نسيقيا وتحويميا إلى الحاجات غير المشبعة، حيث يقـو العقؿ بتحميؿ التجارب واالحتياجات الماضية لمفرد وت
اتجاىات نفسية وعقائد تؤثر في سموكو وتستيدؼ إشباع حاجاتو وبالتالي فإنيا تؤثر عمى االتجاه الذي يتخذه 
سموكو لتحقيؽ اإلشباع المرغوب، وتتـ كؿ ىذه العمميات عف وعي كامؿ مف جانب الفرد وىكذا يصب  سموكو 

 ض  دور الحاجات والدوافع في تكويف السموؾ:. والشكؿ التالي يو 2موجيا نحو تحقيؽ ىدؼ معيف

 

 

 

 

                                                           
 .181، ص 2002ار ادلناىج، عماف، االستاتيجيات، دالتسويق اإلعالمي؛ ادلبادئ ك  :زلمود جاسم الصميدعي، ردينة عثماف يوسف1
 .303ق، ص 1421 أمحد علي سليماف، سلوؾ ادلستهلك بٌن النظرية ك التطبيق مع التكيز على السوؽ السعودية، اإلدارة العامة للطباعة ك النشر، السعودية،2
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 (: دكر الحاجات ك الدكافع في تككيف السمكؾ24الشكؿ رقـ)

 

 الفرع الرابع: الحاجات كالدكافع كحمالت التسكيؽ االجتماعي

و دور كبير يتمثؿ إف القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي ليس ىو المسؤوؿ عف خمؽ الحاجات لكف ل
في إثارة الدوافع التي تعمؿ عمى إشباع الحاجات، وعمى ذلؾ فميمة القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي 
تتمثؿ في تصميـ الرسائؿ الجيدة ذات االستماالت المختمفة التي تستيدؼ الدوافع المختمفة لمجميور المستيدؼ 

ستيدؼ عمى التعاطؼ مع أفكار الحممة مف خبلؿ إبراز  والعمؿ عمى إثارتيا مف أجؿ تشجيع الجميور الم
توجيو سموؾ الجميور المستيدؼ إلى الوجية المراد الوصوؿ إلييا. لذلؾ يمكف االعتماد عمى الحاجات المعرفية 
وحاجات االندماج االجتماعي لمجميور المستيدؼ كمدخؿ لحمبلت التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ إثارة الدوافع 

( لو بشكؿ يساعد في عممية جذب االنتباه وذلؾ تمييدا لمخطوة الثانية والمتمثمة في Utilitarian Motivesالنفعية)
 تحقيؽ اإلدراؾ التاـ لمضموف الحممة ورسائميا.

 المطمب الثاني: اإلدراؾ كالتعمـ

عمـ إف أحد الجوانب اليامة في عممية تشكؿ السموؾ اإلنساني ىو ذلؾ التفاعؿ القائـ بيف كؿ مف الت
واإلدراؾ، فدور نظاـ اإلدراؾ في مجاؿ السموؾ يترجـ مف خبلؿ عمميتيف ىما االنتباه واختيار المعمومات أما 

 دور نظاـ التعمـ في مجاؿ السموؾ فيترجـ مف خبلؿ حفظ المعمومات والتذكر.

 

حاجػػػات مثػػػارة 
 كغير مشبعة

 

حرماف/ قمػؽ 
 عدـ تكازف

 دكافع

 اتجاىات/مكاقؼ

 تييئة الفرد

 سمكؾ

 عدـ تحقيؽ اإلشباع المطمكب

مكبتحقيؽ اإلشباع المط  

 إدراؾ/ تعمـ

المصدر:محمكد جاسـ الصميدعي، ردينة عثماف يكسؼ: سمكؾ المستيمؾ، دار المناىج، الطبعة 
 .133، ص 2008األكلى، عماف، األردف، 
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 (Perceptionالفرع األكؿ: اإلدراؾ)

يدرؾ بيا األحداث المحيطة بو وفيـ معانييا والربط إف فيمنا لسموؾ الفرد يبدأ مف معرفة الكيفية التي 
، فعف طريؽ ىذه الحواس يستوعب )الحواس(بينيا وبيف األشياء األخرى وىذا مف خبلؿ قدراتو العقمية والحسية

الفرد ما يحدث حولو أي العممية التي بمقتضاىا يقـو الفرد باستقباؿ بعض المؤثرات، أي أف اإلدراؾ يمعب 
في استقباؿ المعمومات وتنقيتيا وتنظيميا وتفسيرىا واختيار المناسب منيا بيدؼ خمؽ صورة  الدور األساسي

شاممة لمعالـ المحيط بالفرد والتي يتصرؼ عمى ضوئيا. وتتـ ىذه العممية عف طريؽ الحواس الخمس كما 
 يوضحو الشكؿ الموالي:

 (: مراحؿ اإلدراؾ الحسي25الشكؿ رقـ)

 

تـ تعريؼ اإلدراؾ عمى أنو: العممية التي يقـو بيا الفرد في اختيار وتنظيـ وتفسير مدخبلتو  أكال/ مفيـك اإلدراؾ:
أي أف اإلدراؾ ىو تمؾ العممية التي يتعرؼ مف  .1مف المعمومات لتحديد الصورة الشاممة لعالمو المحيط بو
د منبيات أو مثيرات مختمفة تحمؿ في طياتيا معاني خبلليا الفرد عمى الوسط الخارجي وذلؾ عف طريؽ وجو 

 ورموز مختمفة، كما يشترط لحدوث عممية اإلدراؾ وجود عدة عوامؿ أساسية تتمثؿ في:

 ومثاؿ ذلؾ الرسائؿ المتنوعة في حمبلت التسويؽ االجتماعي؛ كجكد المثير أك المنبو: (1
 أي أف يشعر الفرد بيثار المنبو؛  اإلحساس بالمثير:  (2

                                                           
1
 .175، ص 2006ألكىل، عماف، األردف، التسويقية ك التكيج، دار احلامد للنشر ك التوزيع، الطبعة ا االتصاالتثامر البكرم: 

 

 

مثيرات 
 حسية

 السمع

 البصر

 الشـ

 الممس

 التذكؽ

 

مالحظة 
 المثير

االنتباه 
 لممثير

تجاهل 

 المثير

 عدم مالحظة المثير

تفسير 
مثيرال  

تكوين 

صورة 

ذهنية 

 للمثير

 

مثير غير 
 مدرؾ

المصدر: أحمد عمي سميماف، سمكؾ المستيمؾ بيف النظرية كالتطبيؽ مع التركيز عمى السكؽ السعكدية، 
 .336ق، ص 1421اإلدارة العامة لمطباعة كالنشر، السعكدية، 
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أي أف يكوف لممنبو معنى معيف وذلؾ مف خبلؿ استجابة الفرد انطبلقا مف  ؼ عمى المثير أك إدراكو:التعر  (3
 خبراتو السابقة وما مر بو مف تجارب.

ولما كاف اإلدراؾ يمثؿ تمؾ العممية التي تتشكؿ فييا االنطباعات الذىنية لمفرد عندما يتمقى وينظـ ويفسر 
يؤدي إلى التفكير والتفكير يؤدي إلى إحداث التصرؼ أو السموؾ، لذلؾ مثيرات معينة، وطالما أف اإلدراؾ 

يتوجب بالقائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي أف يركز جيدا عمى العممية اإلدراكية والتي تمر بالمراحؿ 
 التالية: 

 التعرض لممثيرات؛ .أ 
 استقباؿ المعمومات وتسجيميا وتنظيميا؛ .ب 
عطاء مدلوالت خ .ج   اصة بكؿ منيا؛تفسير المعمومات وا 
 .1االستجابة السموكية وردود األفعاؿ وتكويف مفاىيـ شاممة وعامة .د 

فعندما يكوف الشخص محفزا)إثارة الدوافع( فيو مستعد لمفعؿ وىذا الفعؿ مرتبط بإدراكو لموضعيات، 
فيستطيع شخصاف في نفس الحالة الموضوعية وخاضعيف لنفس عناصر اإلثارة لكف االستجابة تكوف بشكؿ 

تمؼ حسب الطريقة التي يدركاف بيا المحيط. مف ىنا يتض  بأف اإلدراؾ ىو الصيرورة التي مف خبلليا يقـو مخ
الفرد باختيار وتنظيـ وترجمة عناصر المعمومات الخارجية بيدؼ بناء صورة مناسبة لمعالـ الذي يحيط بو، أو 

ىو عبارة عف عممية معرفية تمكف الفرد مف فيـ العالـ الخارجي المحيط بو والتكيؼ يمكف القوؿ بأف اإلدراؾ 
معو مف خبلؿ اختيار األنماط السموكية المناسبة في ضوء المعاني والتفسيرات التي يتـ تكوينيا عف العالـ 

 .2الخارجي

ؾ إلى مجموعتيف رئيستيف تتمثؿ في: تنقسـ العوامؿ المؤثرة في عممية اإلدرا ثانيا/ العكامؿ المؤثرة في اإلدراؾ:
الجانب الشكمي لممثير)رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي( وتتمثؿ عناصره في الحجـ، التبايف، الحركة، 

في حيف يتمثؿ الجانب الثاني في الفرد ذاتو أو المتمقي والمستقبؿ  التكرار، حداثة المثير وكذا طريقة تصميمو.
تتمثؿ عناصره في شخصية المتمقي، حالتو الشخصية، عمره، المستوى الثقافي لممثير) الجميور المستيدؼ( و 

 لو، ذاكرتو، كما يوضحو الشكؿ الموالي:

 

                                                           
1
 .55، ص 2001راكية حسن: السلوؾ يف ادلنظمات، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 

2
PhilipKotler et B. Dubois : Marketing Management, Publi-Union édition, 7

eme
  édition, France, 1992, P 198. 
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 (: العكامؿ المؤثرة عمى اإلدراؾ26الشكؿ رقـ)

 

مى فعالية حمبلت باإلضافة إلى كؿ ما سبؽ فإف مف بيف العوامؿ المرتبطة بعنصر اإلدراؾ والمؤثرة ع
 :1التسويؽ االجتماعي والخاصة بالجميور المستيدؼ نجد كؿ مف

يتعرض الفرد في حياتو اليومية لمعديد مف عناصر اإلثارة  (:Selective Exposureالتعرض كاالنتباه االنتقائي) (1
د ال يستطيع في شكؿ رسائؿ مختمفة خاصة اإلعبلنية منيا، وكما ىو مؤكد فإف الفر  (Stimuliأو المثيرات)

تسجيميا أو حفظيا كميا فالفرد يوجو انتباىو لرسالة دوف أخرى، وعمى ىذا األساس فإف بلية التعرض أو 
 االنتباه لدى الفرد محكـو عمييا بمجموعة مف المعايير االنتقائية؛

يؽ االجتماعي يتمثؿ في تصور الفرد وتفسيره لرسائؿ حمبلت التسو  (:Selective Perceptionاإلدراؾ االنتقائي) (2
وفؽ ذاتو ومصالحو، إذ أف رسالة الحممة محكومة بما يريد أو يتصور أو يدرؾ الفرد، وبتعبير بخر ما ىي 
فائدة رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي لو أو ما ىي توقعاتو لمجزاء االجتماعي أو المادي نتيجة لتصوراتو 

دراكاتو؟؛  وا 
ُيَعّرؼ التذكر عمى أنو عممية إدراؾ المواقؼ السابقة واسترجاعيا وما  :(Selective Retentionالتذكر االنتقائي) (3

تشتمؿ عميو مف خبرات وأحداث تكوف قد مرت. لذلؾ يتوجب صياغة رسائؿ لحمبلت التسويؽ االجتماعي 
تحتوي في طياتيا عمى مثيرات مف شأنيا أف تضمف استمرار انتباه الفرد أو الجميور وتشوقو لمتابعتيا، 

كر الفرد في ىذه المرحمة خطاب أو مضموف حمبلت التسويؽ االجتماعي ومف ثـ استرجاع حيث يتذ

                                                           
1
.204، ص 1999اىًنم، دار الشركؽ، عماف، األردف، صاحل خليل أبو أصبع: االتصاؿ اجلم

/ الكثافة2/ التبايف      1  
/ التكرار4/ الحركة      3  

ثة/ الحدا5  
 

/الحالة الشخصية2/ الشخصية     1  

/  الذاكرة4/المستكل الثقافي 3  

/ االتجاىات5  
الباحث المصدر: مف إعداد  

 

 إلدراؾ

 خصائص الفرد خصائص المثير
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وعمى ىذا األساس يرتبط التذكر االنتقائي بالعممية السابقة، فالفرد يتذكر ما  الرسالة التي جذبت اىتمامو.
 يتصوره وما يدركو أو يجب تصوره أكثر مف تذكره ما ال يرغب فيو أو ال يحبو؛

يمكف النظر إلى عممية التفسير اإلدراكي التي يقـو بيا األفراد لمتفسير بأنيا  أك االستجابة االنتقائية:التفسير  (4
عممية فردية أو شخصية بحتة، لذلؾ ونتيجة لمعمميات االنتقائية الثبلثة السابقة فإف السموؾ سيصب  كعممية 

 نيائية سموكا انتقائيا كذلؾ.

إف دور نظاـ اإلدراؾ في مجاؿ السموؾ يترجـ مف خبلؿ فعاليتيف ىما االنتباه  لسمكؾ:ثالثا/ أثر اإلدراؾ عمى تككيف ا
واختيار المعمومات، حيث يمثؿ االنتباه توجو عفوي لمنشاط الفسيولوجي الخارجي والداخمي لمفرد ويكوف متأثرا 

د لديو الحرية في اختيار بالتجارب السابقة والمعرفة والدوافع. أما بالنسبة إلى اختيار المعمومات فإف الفر 
ىماؿ المعمومات غير المعروفة والغامضة بالنسبة إليو، وأف ىذا االختيار يعتمد عمى كثافة  معمومات معينة وا 
المثير، تييئة الفرد، الحاجات والدوافع وغيرىا، لذلؾ فإف األفراد يكونوف مييئيف لمقياـ بسموؾ ما وذلؾ نتيجة 

لتي تدفعو نحو القياـ بالفعؿ ولكف طريقة استجابة األفراد وسموكياتيـ تكوف مرتبطة لتأثير االحتياجات والدوافع ا
 .1ارتباطا وثيقا بمدى إدراكيـ لمحالة أو الوضع المحيط بيـ

وىذا ما تؤكد نظرية المعرفة اإلدراكية والتي تنص عمى أف الفرد يتأثر في سموكو بالنظاـ اإلدراكي 
المحيط بو والتي يسقط دالالتيا عمى األشياء والمثيرات التي يتعرض ليا والمعرفي الذي يكونو عف العالـ 

فيفسرىا وفقا لما يحتويو ىذا اإلطار الداللي، وكما تؤكده كذلؾ نظرية الغرس الثقافي التي توض  العبلقة 
المرجعية التي  الترابطية بيف كؿ مف االنتباه الذي يعد المفتاح األساسي لعممية اإلدراؾ وبيف المفاىيـ أو األطر

يكونيا الفرد في حياتو والتي تحدد سموكو في المستقبؿ. والشكؿ الموالي يبيف بلية تأثير اإلدراؾ عمى سموؾ 
 الجميور:

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .138زلمود جاسم الصميدعي، ردينة عثماف يوسف: سلوؾ ادلستهلك، مرجع سبق ذكره، ص 
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 (: أثر اإلدراؾ عمى تككيف السمكؾ27الشكؿ رقـ )

 

 رابعا: اإلدراؾ كحمالت التسكيؽ االجتماعي

 المنبيات )رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي(

البحث عف معمكمات جديدة 
 الحاجات ك الدكافع حكؿ القضية أك المشكمة

عدـ 
يؽ تحق

 اإلشباع
 كالرضا

تحقيؽ 
اإلشباع 
 كالرضا

 سمكؾ ظاىرم

 اتخاذ القرار

 تييئة الفرد

 جذب االنتباه:

/ االنحراؼ كالميؿ باالنتباه   2/ انتباه اختيارم؛  1
/ الذاكرة االختيارية3         

 اإلدراؾ:

/ترتيب المعمكمات2/استقباؿ المعمكمات  1  

ية المعمكمات/تصفية ك تنق4/تنظيـ المعمكمات   3  

/ اختيار المعمكمات5  
 تككيف الصكرة

 مالئمة

التعمـ  
)الخبرات 
 السابقة(

 المعتقدات

 غير مالئمة

 غير مالئمة مالئمة

 تككيف المكقؼ

التسكيؽ اإلعالمي، دار المناىج، عماف، األردف،  محمكد جاسـ الصميدعي، ردينة عثماف يكسؼالمصدر: 
 .187، ص.2002
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ر الميمة والحقائؽ الثابتة في مجاؿ اإلدراؾ ىو أف ىذا األخير عبارة عف عممية اختيارية مف بيف األمو 
أي أف الفرد أو الجميور المستيدؼ قد يتعرض لمعديد مف الحمبلت لكنو ال يدرؾ منيا إال القميؿ، وعمى ىذا 

، وفي المقابؿ مف ذلؾ األساس وجب عمى القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي أف يأخذ ذلؾ بعيف االعتبار
تعتبر رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي بمثابة رسائؿ مقنعة يسعى مف خبلليا القائـ عمى ىذه الحمبلت إلى 
براز الحجج واألدلة المنطقية الداعمة ليا لكف طريقة عرض ىذه الرسائؿ تخضع  التعريؼ بالقضية أو المشكمة وا 

 ومف ثـ االقتناع، وىذه المراحؿ ىي كما يمي: آلليات ومراحؿ مختمفة حتى يتحقؽ اإلدراؾ

أوؿ ما يسعى إليو القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي ىو جذب انتباه الجميور المستيدؼ  جذب االنتباه: (1
ألف التأثير في الجميور المستيدؼ مف أجؿ الحصوؿ عمى استجابة معينة يتطمب العمؿ أوال عمى التأثير 

 المحظة التي سبقت اىتمامو بالحممة مشغوال بأمور أخرى. في إدراكو والذي يكوف في

الجميور المستيدؼ قد يتعرض لمعديد مف اإلعبلنات ورسائؿ الحمبلت والتي تختمؼ في طريقة ف
تصميميا ومضمونيا حسب اليدؼ منيا، غير أف عممية جذب انتباىو ومحاولة إبقائو متابعا لرسائؿ الحممة 

ساسية ذلؾ أف الفرد أو الجميور المستيدؼ ينجذب إلى رسائؿ الحمبلت التي يعتبر مف بيف أىـ النقاط األ
تحقؽ لو إشباعاتو ورغباتو وىذا نظرا لمحدودية ذاكرتو. وعمى ىذا األساس فإف جذب انتباه الجميور المستيدؼ 

ويكوف  .1وؿلمعممية االتصالية ىو ما تسعى إليو حمبلت التسويؽ االجتماعي وتيدؼ إلى تحقيقو في المقاـ األ
 جذب االنتباه لممتمقي أو لمجميور المستيدؼ كما يمي:

 استخداـ خاصية التبايف في إعبلنات حمبلت التسويؽ االجتماعي؛ .أ 
 استخداـ المؤثرات مثؿ الصوت، الصورة، الحركة؛ .ب 
 استعماؿ االستماالت المختمفة وذلؾ حسب موضوع حممة التسويؽ االجتماعي. .ج 

باه المتمقي أو الجميور المستيدؼ تأتي المرحمة الثانية والمتمثمة أساسا في عممية بعد جذب انت خمؽ االىتماـ: (2
خمؽ االىتماـ لدى الجميور المستيدؼ نحو موضوع الحممة، ويشير مفيـو خمؽ االىتماـ إلى أف رسائؿ 

ذب حمبلت التسويؽ االجتماعي بدأت في التغمغؿ في نفسية المتمقي أو الجميور المستيدؼ بعد ما تـ ج
انتباىو ليا، ويمكف التأكيد عمى خمؽ االىتماـ لدى الجميور المستيدؼ عف طريؽ استخداـ الحجج واألدلة 
وذلؾ حسب موضوع الحممة، كما يتـ خمؽ االىتماـ لدى الجميور المستيدؼ كذلؾ مف خبلؿ إعداد رسائؿ 

إلى قوة الشعار وكذلؾ تكرار واضحة ومحددة قد تحمؿ في طياتيا أنواعا مختمفة مف االستماالت باإلضافة 
 وتنويع عرض رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي.

                                                           
1
 71، ص 1999سامي عبد العزيز، صفوت زلمد العامل: مقدمة يف اإلعالف، مركز جامعة القاىرة للتعليم ادلفتوح، مصر، 
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عندما يتمقى الجميور المستيدؼ الرسالة اإلقناعية لحمبلت التسويؽ االجتماعي فقد  (:(Convictionاالقتناع (3
ر اتجاىو تخمؽ لو ىذه األخيرة استجابة تتعمؽ إما بتدعيـ إدراكو لسموكو الحالي الصحي  والسميـ أو بتغيي

نحو القضية أو المشكمة المطروحة والمعمف عنيا في حمبلت التسويؽ االجتماعي. وتجدر اإلشارة أف عممية 
ثارة االىتماـ، مرورا بغرس  إقناع الجميور المستيدؼ وخمؽ الوعي لديو تمر بدءا مف جذب االنتباه وا 

اذ السموؾ الصحي الصحي .  ويمكف الصورة الذىنية لو حوؿ القضية أو الموضوع تمييدا فيما بعد التخ
 توضي  ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ التالي:

  (: حمالت التسكيؽ االجتماعي كآلية خمؽ اإلدراؾ28الشكؿ رقـ )  

 

انطبلقا مما سبؽ يمكننا القوؿ أف تأثير رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي عمى إدراؾ الجميور 
طريؽ خمؽ صورة ذىنية ايجابية حوؿ موضوع الحممة أو القضية المعمف عنيا وذلؾ المستيدؼ يكوف عف 

باستخداـ المعاني والدالالت العاطفية أو المنطقية. كما يجب عمى القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي أف 
االجتماعي، يستفيد مف قوانيف اإلدراؾ والتي يضعيا في عيف الحسباف حتى يزيد مف فاعمية حمبلت التسويؽ 

وىذا نظرا لؤلىمية القصوى التي يحتميا موضوع اإلدراؾ في العممية االتصالية بشكؿ عاـ وحمبلت التسويؽ 
االجتماعي بشكؿ خاص، باعتبار اإلدراؾ أوؿ سمـ اإلشباع لدى الفرد وبدوف اإلدراؾ التاـ والكامؿ فإف 

ص وعدـ الفعالية وبالتالي عدـ الوصوؿ إلى اليدؼ العمميات األخرى كالمعرفة واالستجابة يمكف أف يشوبيا النق
المطموب، كما تظير أىمية اإلدراؾ كذلؾ وبشكؿ الفت في موضوع حمبلت التسويؽ االجتماعي انطبلقا مف 

، كما وؿمف الفصؿ األ خامسالتي تطرقنا ليا في المبحث الالمكانة التي يحتميا في نماذج التسويؽ االجتماعي 
صفة واضحة مف خبلؿ اإلستراتيجية الدينامكية كأحد أىـ اإلستراتيجيات اإلقناعية تظير أىميتو كذلؾ ب

تباه لدل الجميكر المستيدؼ لرسائؿ حمالت إثارة االن
 التسكيؽ االجتماعي

خمؽ االىتماـ عف طريؽ تنكيع كتكرار رسائؿ حمالت 
 التسكيؽ االجتماعي

لتذكير كاإلقناع عمى تبني أفكار كمضمكف رسائؿ حمالت ا
 التسكيؽ االجتماعي)خمؽ اإلدراؾ كالكعي بالقضية(

 المصدر: مف إعداد الباحث
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؛ اإلطار المتكامؿ لحمبلت الثانيالمستعممة في مجاؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي والتي عالجنيا في الفصؿ 
ر مف بيف األبعاد التسويؽ االجتماعي. باإلضافة إلى كؿ ما سبؽ، فإننا نجد أف البعد أو المكوف اإلدراكي يعتب

اليامة المكونة لمصطم  الوعي كما يعتبر المكوف اإلدراكي أو المعرفي كذلؾ مف بيف العناصر المستعممة في 
 مقياس فعالية حمبلت التسويؽ االجتماعي.

 (Learning)الفرع الثاني: التعمـ

إلى مواقؼ مشابية ومف يتعمؽ التعمـ بعممية الحصوؿ عمى المعمومات والخبرات المختمفة نتيجة التعرض 
يتضمف التعمـ كؿ ما يكتسبو الفرد مف معارؼ ومعاف وأفكار ثـ فيو التغير المستمر في السموؾ، حيث 

واتجاىات وعواطؼ وميوؿ وقدرات وعادات وميارات حركية وغير حركية سواء تـ ىذا االكتساب بطريقة 
اعتبار السموؾ اإلنساني عمى أنو   متعمدة أو بطريقة عارضة غير مقصودة. وعمى ىذا األساس يمكف

استجابات مكتسبة حيث أف كثيرا مف أفكار الفرد ومعتقداتو وأرائو ترجع إلى التعمـ، وقد يكوف مصدر التعمـ 
العائمة واألصدقاء والمعاىد العممية والمجتمع بشكؿ عاـ بما فيو مف وسائؿ إعبلمية واتصالية كحمبلت التسويؽ 

 لمختمفة والتمفزيوف واإلذاعة وغيرىا.االجتماعي والمطبوعات ا

ىناؾ اختبلؼ واض  بيف عمماء السموؾ حوؿ ماىية ومفيـو التعمـ فمنيـ مف يرى أف التعمـ  :أكال/ مفيـك التعمـ
ىو عبارة عف االستجابة لما يتعرض لو األفراد مف منبيات ترتبط بالبيئة المحيطة بيـ، ومنيـ مف يرى أف 

مية إدراكية عقمية معقدة يتـ مف خبلليا تحميؿ المعمومات بطريقة موضوعية. وقد التعمـ ىو عممية نتاج عم
 ُقِدمت العديد مف التعريفات حوؿ ىذا المصطم  و التي نبرزىا فيما يمي:

تـ تعريؼ التعمـ عمى أنو: التغير الدائـ في السموؾ الذي ينتج عف الخبرة المكتسبة مف التجارب السابقة 
وعرؼ التعمـ أيضا عمى أنو: كافة اإلجراءات والعمميات المستمرة  .1بصورة أو أخرىوالتي يتـ تدعيميا 

والمنتظمة المقصودة وغير المقصودة إلعطاء األفراد المعرفة والمعمومات التي يحتاجونيا عند شراء ما ىو 
ـ و األنماط مطروح مف أفكار، مفاىيـ، سمع أو خدمات، باإلضافة إلى تعديؿ أفكارىـ، معتقداتيـ، مواقفي

 .2السموكية نحو ىذا الشيء أو ذاؾ

                                                           
1
Michael Solomon et al: Consumer behaviour;  A European perspective, Prentice Hall, 3 

rd
 edition, Spain, 

2006, P 62. 
2
 .109،110، ص 2004عبيدات زلمد: سلوؾ ادلستهلك؛ مدخل استاتيجي، دار كائل للنشر ك التوزيع، الطبعة الرابعة، عماف، األردف، 
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يمكننا القوؿ بأف التعمـ ىو عصا التحكـ في عقؿ الفرد ومف ثـ سموكو، وعمى ىذا انطبلقا مما سبؽ، 
األساس يمكف لمقائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي االستفادة مف موضوع التعمـ لمتأثير في معارؼ 

 المستيدؼ. واتجاىات وسموكيات أفراد الجميور

كما أشرنا إليو سابقا، فالتعمـ يشير إلى التغير الدائـ نسبيا الذي يطرأ عمى مشاعر الفرد  ثانيا/ مدارس التعمـ:
وتفكيره وسموكو نتيجة لمتجارب الشخصية التي يمر بيا، أو نتيجة لمبلحظة سموؾ اآلخريف أو نتيجة 

ىذا السياؽ فإنو توجد ثبلث مدارس رئيسية لمتعمـ وىي  لممعمومات التي يحصؿ عمييا مف البيئة الخارجية، وفي
 كما يمي:

تقـو المدرسة السموكية عمى فرض أساسي وىو أف سموؾ  (:Behavioral Learning Schoolالمدرسة السمككية) (1
الفرد عبارة عف استجابات تمقائية لممثيرات الحسية التي يتعرض ليا في البيئة المحيطة بو، ويتمخص اليدؼ 

اسي ليذه المدرسة في حؿ المشاكؿ التي يواجييا الفرد حبل عمميا بدال مف تفسير األحداث الداخمية األس
ولعؿ أىـ ما يميز ىذه المدرسة عف غيرىا مف مدارس التعمـ ىو تأكيدىا عمى العالـ  .1التي تدور في نفسو

تجابة ليذا المثير، وعمى ىذا الخارجي كأساس لعممية التعمـ أي أف ىناؾ عبلقة ترابطية بيف المثير واالس
األساس فإف النظريات المفسرة لمتعمـ مف وجية المدرسة السموكية تعرؼ بالنظريات الترابطية أو النظريات 

 اإلشتراطية)نظرية التعمـ السموكي الشرطي( والتي تركز بشكؿ كبير عمى مفيومي التعزيز والتدعيـ.

تركز المدرسة اإلدراكية عمى الخصائص الداخمية لمفرد  (:Cognitive Learning Schoolمدرسة التعمـ اإلدراكي) (2
بدال مف سموكو وتعتبر أف ذاكرة الفرد ىي األساس في تعممو، حيث تفترض أف التعمـ ىو نتاج النشاط 
الذىني لمفرد الذي يسعى لجمع المعمومات البلزمة وتصنيفيا وتحميميا بطريقة ىادفة مف أجؿ الوصوؿ إلى 

التي تواجيو، وعميو فإف التعمـ ىو نتاج لمعمميات الذىنية لمفرد ويعتمد أساسا عمى معالجة حؿ المشكمة 
فالمدرسة اإلدراكية بذلؾ تركز عمى الذاكرة وبالتحديد العمميات  .2المعمومات التي يسعى لمحصوؿ عمييا

البصيرة، حيث يتضمف ىذا الذىنية لمفرد كالتفكير والتذكر وتكويف مفاىيـ معينة لؤلشياء واالستنتاج ونفاذ 
النوع مف التعمـ تكويف الفرد فروض معينة عف األشياء يحاوؿ مف خبلليا تكييؼ معتقداتو مع البيانات 
الجديدة التي يحصؿ عمييا عف تمؾ األشياء حتى يكوف ليذه البيانات معنى بالنسبة لو، وعميو فإف التعمـ 

ؿ معالجة المعمومات المتاحة، والتعمـ مف خبلؿ التجربة اإلدراكي يحدث مف خبلؿ طريقتيف: التعمـ مف خبل
الشخصية. ومف أىـ النظريات المفسرة لمتعمـ مف وجية نظر المدرسة السموكية ىي نظرية معالجة 

(.Theory of Information Processingالمعمومات)
                                                           

1
 .376أمحد علي سليماف: مرجع سبق ذكره، ص 
2
 .376دلرجع نفسو، ص ا
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بالمبلحظة عمى أف التعمـ  تفترض مدرسة التعمـ (:Observational Learning School)مدرسة التعمـ بالمالحظة (3
يحدث مف خبلؿ مبلحظة أفعاؿ اآلخريف واآلثار المترتبة عمى تمؾ األفعاؿ سواء كانت إيجابية أـ سمبية مما 

وتعتبر مدرسة التعمـ  .1يؤدي إلى تكويف أنماط سموكية لدى الفرد تشبو األنماط السموكية الخاصة باآلخريف
بيف بعض مبادئ التعمـ اإلدراكي لممدرسة اإلدراكية وبيف بعض  بالمبلحظة بالمدرسة الوسطية حيث تجمع

مبادئ التعمـ الشرطي لممدرسة السموكية. ومف بيف أىـ النظريات التي ترتكز عمييا مدرسة التعمـ بالمبلحظة 
( التي عالجناىا في الفصؿ bandura( لباندورا)Social Learning Theoryنجد نظرية التعمـ االجتماعي)

حيث تؤكد عمى التفاعؿ الحتمي المتبادؿ المستمر لمسموؾ والمعرفة والتأثيرات البيئية)الحتمية ، وؿاأل
التبادلية( وعمى أف السموؾ اإلنساني ومحدداتو الشخصية والبيئية تشكؿ نظاما متشابكا مف التأثيرات 

لة والجوانب المعرفية المتبادلة والمتفاعمة، وتتض  ىذه التأثيرات المتبادلة مف خبلؿ السموؾ ذو الدال
 واألحداث الداخمية األخرى التي يمكف أف تؤثر عمى اإلدراؾ واألفعاؿ والمؤثرات البيئية الخارجية.

إف مدارس ونظريات التعمـ تنطمؽ مف فكرة مفادىا أف معظـ سموؾ الفرد ىو سموؾ  ثالثا/ دكر التعمـ في السمكؾ:
التفاعؿ الحاصؿ بيف المنبيات أو المثيرات، الدوافع، المواقؼ مكتسب بالتعمـ وأف ىذا التعمـ يحصؿ مف خبلؿ 

 واالستجابات وعمميات التعزيز والتدعيـ، ويمكف توضي  ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ الموالي:

 (: دكر التعمـ في تككيف السمكؾ29الشكؿ رقـ )

 

يتعمـ الفرد شيئا ما فإف سموكو سوؼ يتغير عف  يمثؿ التعمـ تأثير الخبرة عمى السموؾ البلحؽ فعندما
السموؾ السابؽ قبؿ التعمـ إلى سموؾ جديد، وعميو فإف التعمـ لو أثرا كبيرا عمى السموؾ الفردي وما يترتب عميو 

                                                           
1
 .376ادلرجع نفسو، ص 

ياجمحفز/ احت  سمكؾ دكافع 

 ايجابية كخبرة تجربة
 تجربة كخبرة سمبية

اختفاء 
 العادات

تككيف كتقكية 
 الحاجات

المصدر:محمكد جاسـ الصميدعي، ردينة عثماف يكسؼ: سمكؾ المستيمؾ، دار المناىج، الطبعة األكلى، 
 .153، ص2008عماف، األردف، 
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مف اختيارات وتفضيبلت وميوالت واتجاىات وعادات، وَتَذُكر لمخبرات السابقة لبلستفادة منيا في أخذ القرارات 
 السموؾ اليومي في حياة الفرد اتجاه مختمؼ األشياء والظواىر الموجودة في الواقع.أو في 

عمى الرغـ مف أف نظرية التعمـ مف نظريات عمـ النفس إال أف ليا اتصاؿ  :رابعا/ التعمـ كحمالت التسكيؽ االجتماعي
ات التسويقية لنظرية وثيؽ بنظريات االتصاؿ بوجو عاـ واالتصاؿ التسويقي بشكؿ خاص، ومف بيف التطبيق

التعمـ في ميداف التسويؽ االجتماعي ىو دراسة مدى أثر حمبلت التسويؽ االجتماعي عمى سموؾ الجميور. 
وتشترط نظرية التعمـ وجود أربعة مبادئ أساسية ليا البد مف توافرىا حتى يحدث التعمـ بالشكؿ المرغوب فيو 

 وىي كما يمي:

افع نقطة االنطبلؽ األولى لحدوث التعمـ حيث تمعب الحاجات واألىداؼ تشكؿ الدو  (:Motivationsالدكافع) (1
دور المنبو، وليذا فإف كشؼ دوافع الجميور المستيدؼ تعتبر مف أىـ المياـ التي يجب أف يقـو بيا القائـ 
عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي لتحديد الدافع األساسي لمسموكيات الحالية لمجميور.كما أف الدوافع لدى 
أفراد الجميور المستيدؼ تختمؼ باختبلؼ أىدافيـ وأنماط الشخصية لدييـ األمر الذي يؤكد عمى حتمية 

 .1تجزئة الجميور المستيدؼ إلى أجزاء متماثمة حتى يسيؿ التعامؿ معيا بشكؿ أفضؿ
اد لمتعمـ تقـو اإليحاءات بدور الموجو لمدوافع كونيا تعمؿ كقوة رئيسية الستمالة األفر  (:Cuesاإليحاءات) (2

وتتمثؿ إيحاءات حمبلت التسويؽ االجتماعي في أمور ترتبط بطريقة عرض إعبلنات حمبلت التسويؽ 
االجتماعي، وكذلؾ طريقة بث الرسائؿ لمجميور المستيدؼ. كما يكمف دور اإليحاءات بشكؿ عاـ في 

حاءات قادرة عمى توجيو أو مساعدة األفراد عمى االنتباه واالىتماـ إلشباع حاجاتيـ، لذلؾ وحتى تكوف اإلي
حفز دوافع الجميور المستيدؼ يجب أف تتناسب مع توقعاتيـ، لذا يتحتـ عمى القائـ عمى حمبلت التسويؽ 

 .2االجتماعي أف يكوف أكثر حرصا عمى تقديـ اإليحاءات التي ال تتعارض مع ىذه التوقعات
وف وأفكار حمبلت التسويؽ االجتماعي ىي التصرؼ الذي يبديو الجميور نحو مضم (:Responseاالستجابة) (3

أو نحو القضية المعمف عنيا، أي ىو سموؾ الجميور بعد تعرضو لرسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي 
وبمعنى بخر ىو اليدؼ المرجو مف عممية اإليحاءات، وقد تكوف االستجابة فورية أو قد تكوف غير ظاىرة 

عمميا الفرد مخزنة في ذاكرتو. ويتعرض الفرد أو الجميور لمعياف ولكنيا أصبحت ضمف إطار األمور التي ت
 .3المستيدؼ لمعديد مف اإليحاءات التي تتعاضد مع بعضيا لجذب انتباىيـ واالستجابة ليا

يعرؼ التعزيز عمى أنو اإلجراء الذي يؤدي فيو حدوث السموؾ إلى توابع ايجابية  (:Reinforcementالتعزيز) (4
الذي يترتب عميو زيادة احتماؿ حدوث ذلؾ السموؾ في المستقبؿ في المواقؼ  أو إلى إزالة سمبية، الشيء

                                                           
1
 عصماين سفياف، زلاضرات سلوؾ ادلستهلك، مرجع سبق ذكره.
2
 ادلرجع نفسو.
3
.135مرجع سبق ذكره، ص  أمحد عبد اللطيف أبو أسعد:
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المماثمة، فإذا تعزز سموكا ما فذلؾ يعني أف نزيد مف احتماؿ حدوثو مستقببل، و يسمى المثير)الشيء أو 
يزيد  ولما كاف التعزيز .Reinforce)1الحالة أو الحدث( الذي يحدث بعد السموؾ فيؤدي إلى تقويتو بالمعزز)

مف احتماؿ حدوث استجابة معينة في المستقبؿ كنتيجة إليحاء أو منبو مثير أيقظ أو أنتج أو أظير دافعا 
معينا، لذلؾ يتوجب عمى القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي أف يقـو بتنويع اإليحاءات والرسائؿ 

ابعة بمعالجة قضية معينة أو والعمؿ عمى ربطيا مع بعضيا البعض، أو تقديـ حمبلت في شكؿ حمقات متت
  ظاىرة ما عمى شكؿ  سمسمة متصمة تخدـ موضوعا واحد.

كما ىو الشأف بالنسبة لموضوع اإلدراؾ، فإف موضوع التعمـ يعتبر كذلؾ مف بيف األبعاد المستعممة في و 
تـ ذلؾ مف معرفة أثر ىذه األخيرة عمى سموؾ الجميور، ويقياس فاعمية حمبلت التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ 

استعماؿ اختبارات التعرؼ عمى الحممة وكذلؾ اختبارات التذكر. باإلضافة إلى ما سبؽ نبلحظ أف الذاكرة خبلؿ 
تمعب دورا ميما في عممية االحتفاظ بالمعمومات باإلضافة إلى عممية التفسير، فعممية استقباؿ المعمومات مف 

مة مف العمميات العقمية المنسقة والتي تمعب دورا ىاما خبلؿ رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي تتـ وفؽ سمس
في تحديد شكؿ السموؾ الفردي وىذا باعتبار أفراد الجميور مستقبميف انتقائييف ونشطيف لممعمومات أو المادة 
االتصالية، حيث تعتمد األبحاث المعاصرة لفيـ الجميور عمى عممية استقباؿ الرسائؿ االتصالية والتي تتـ وفؽ 

وعة معقدة مف العناصر كالحاجات واالتجاىات والقيـ، باإلضافة إلى عمميات التعرض واالنتقاء مجم
 االختياريف.

 (Attitudes)المطمب الثالث: االتجاىات

تعد االتجاىات الدالة الرئيسية التي يمكف مف خبلليا التنبؤ بالسموكيات الحالية والمستقبمية لؤلفراد، وبذلؾ 
متكامؿ حوؿ مفيـو االتجاىات وكيفية تشكميا فإف ذلؾ يترتب عميو عدـ التمكف مف  فإنو وبدوف وجود فيـ

قناع أفراد الجميور المستيدؼ  وضع الخطط والحمبلت البلزمة التي تيدؼ إلى تصحي  السموكيات السمبية وا 
ما إلى فيـ نحو السموؾ الصحي  والصحي. كما يعد مفيـو االتجاه مف المفاىيـ الميمة لكونو يمثؿ مدخبل ىا

عدد كبير مف المفاىيـ األخرى كمفيـو الرأي العاـ ومفيـو القيـ والمعتقدات وغيرىا مف المفاىيـ المرتبطة 
لمفيـو االتجاه قيمة بسموؾ أفراد الجميور في عبلقاتيـ ببعض وعبلقاتيـ مع الجماعة أو بنظميا. لذلؾ فإف 

ية وخاصة في ميداف حمبلت التسويؽ االجتماعي بوصفو كبيرة في مجاؿ البحوث النفسية واالجتماعية والتربو 
فاالتجاىات تضفي عمى إدراؾ الفرد ونشاطاتو معنى  وسيمة لمتنبؤ بالسموؾ وفيـ الظواىر النفسية واالجتماعية.

يساعد عمى إنجاز الكثير مف األىداؼ، لذلؾ تعتبر دراسة االتجاىات مف أىـ المداخؿ البلزمة لتغيير السموؾ 
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االىتماـ باالتجاىات في حمبلت التسويؽ االجتماعي مف شأنو أف يساعد كثيرًا في مجاؿ دعـ  كما أف اإلنساني
المؤثرات التي  االتجاىات اإليجابية نحو المواضيع التي تطرحيا ىذه الحمبلت ومف ثـ مواجية أو إضعاؼ

المرجعي الذي يزود الفرد  فاالتجاه بذلؾ يمثؿ اإلطاروعميو  تعمؿ عمى تكويف االتجاىات السمبية نحوىا،
 بالمعمومات التي تجعمو يشعر باآلخريف أو يتضامف معيـ أو يحصؿ عمى دعميـ.

 الفرع األكؿ: مفيكـ االتجاىات

كأي مفيـو نظري نفسي اجتماعي إنساني يمقى لفظ االتجاىات مف الخبلؼ بيف الباحثيف الشيء الكثير 
ف األمور الضاربة في الصعوبة، فكؿ باحث وكؿ عالـ وبحيث يصب  الوصوؿ إلى تعريؼ جامع مانع لو م

وكؿ مفكر قد نظر إليو مف زاوية مختمفة منطمقا في ذلؾ مف مجاؿ تخصصو ومف خمفية بعينيا تشكؿ مجتمعة 
كؿ توجياتو في النياية. لكف وعمى الرغـ مف ىذا كمو فإف االختبلفات التي ظيرت بينيـ ىي اختبلفات قد 

 نما يبقى الجوىر في النياية شبو واحد.طالت التفاصيؿ فقط بي

أوؿ مف استخدـ مصطم  االتجاىات في  (Herbert Spencerويعتبر المفكر اإلنجميزي ىربرت سبنسر)
حيث يقوؿ فيو؛ إف الوصوؿ إلى  1862( عاـ First Principlesكتابو الموسـو تحت عنواف؛ المبادئ األولى)

دؿ يعتمد إلى حد كبير عمى االتجاه الذىني لمفرد الذي يصغي إلى األحكاـ الصحيحة في المسائؿ المثيرة لمج
( يتكوف مف الكممتيف البلتينيتيف؛ الكممة Attitudeكما أف مصطم  االتجاه) .1الجدؿ أو يشارؾ فيو

( والتي تعني وضع الجسـ، وأصميا أصؿ Acto( والتي تعني االستعداد أو المبلءمة، والكممة)Aptusاألولى)
( والذي Agينحدر مف المغة اليندية القديمة أو كما تسمى بالمغة السنسكريتية ويعني ىذا األصؿ)واحد والذي 

وكما أشرنا إليو سالفا فقد تعددت تعريفات االتجاه حيث ال يوجد تعريؼ واحد  .2يعني بدوره الفعؿ أو التصرؼ
أكثر مف غيره والذي  يزاؿ يحوز محدد يعترؼ بو جميع المشتغميف في ىذا المجاؿ، إال أف التعريؼ الذي ذاع 

القبوؿ لدى غالبية المختصيف وىو تعريؼ جورداف ألبورت والذي سنقدمو باإلضافة إلى تعريفات أخرى كما 
 يمي:

يعتبر جورداف ألبورت مفيـو االتجاىات عمى أنو مف أبرز المفاىيـ  :(G. W Allportتعريؼ جكرداف ألبكرت) /أكال
فس االجتماعي األمريكي المعاصر فميس ثمة اصطبلح يفوقو في عدد مرات الظيور وأكثرىا إلزاما في عمـ الن

في الدراسات التجريبية المنشورة، وفي ىذا الصدد يقدـ جورداف ألبورت تعريفا لبلتجاىات عمى أنيا: حالة 
تؤثر ىذه الحالة استعداد عقمية ونفسية وعصبية تتكوف لدى الفرد مف خبلؿ الخبرة والتجربة التي يمر بيا الفرد و 
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تأثيرا ممحوظا عمى استجاباتو أو سموكو إزاء جميع األشياء والمواقؼ التي تتعمؽ بيذه الحالة، ومعنى ذلؾ أف 
إذف فاالتجاه عند  .1االتجاه ىو حالة استعداد لمنشاط الجسمي والعقمي ُتِعد الفرد وتييئو الستجابات معينة

نما ىو ألبورت يتكوف مف خبلؿ الخبرات التي يمر ب يا الفرد، بمعنى أف االتجاه ليس سمة فطرية أو موروثة وا 
 ميؿ مكتسب بالخبرة والتقميد والمحاكاة وكذلؾ التفاعؿ مع البيئة االجتماعية والمادية لمفرد.

يعرؼ بوقاردس االتجاه عمى أنو: نزعة أو ميؿ يوجو سموكيات الفرد قربا أو  :(Bugardusثانيا/ تعريؼ بكقاردس)
وما  .2بعض عوامؿ البيئة فيضفي عمييا معايير موجبة أو سالبة وفقا لبلنجذاب نحوىا أو النفور منيا بعدا عف

يمكف مبلحظتو مف خبلؿ ىذا التعريؼ ىو أف بوقاردس ينظر لبلتجاه باعتباره عمؿ نزوعي، كما أف االتجاه 
تي يوجد فييا ومف ثـ فاالتجاه ىو ىو حصيمة تأثر الفرد بالمثيرات العديدة التي تصدر عف اتصالو بالبيئة ال

 مكتسب وليس فطري.

يعرؼ روكيتش االتجاه عمى أنو: عبارة عف نسؽ مستديـ مف المعتقدات عف  (:Rokeachثالثا/ تعريؼ رككيتش)
انطبلقا مف ىذا التعريؼ المقدـ مف طرؼ  .3شيء أو موقؼ يييئ الفرد عمى االستجابة بطريقة تفضيمية

التجاه عمى أنو تنظيـ مكتسب لو صفة االستمرارية النسبية استمرارية المعتقدات التي روكيتش، يمكف اعتبار ا
يرتكز عمييا، ومف ثـ فإف الحالة الوجدانية القائمة وراء اعتقاد الفرد تميؿ بالسموؾ نحو وجية معينة يختارىا 

 الفرد.

نقمش) نقمش االت (:English& Englishرابعا/ تعريؼ إنقمش كا  جاه عمى أنو: استعداد دائـ لمتصرؼ يعرؼ إنقمش وا 
 .4بشكؿ ثابت ومتعمـ اتجاه فئة معينة مف األشياء

انطبلقا مف التعريفات األربعة السابقة، يمكننا القوؿ أف االتجاىات ىي عبارة عف نزعات سموكية 
ات لدى الفرد وتوجيات تقييمية ناجمة عف أحاسيس واستعدادات وميوؿ ُتَكِوف في النياية نمطا مميزا مف القناع

والتي تدفع بو لمقياـ بعمؿ ما أو استجابة نحو موقؼ محدد بفضؿ التجارب والخبرات السابقة. أي أف 
االتجاىات تمثؿ نظاما متطورا لممعتقدات والميوؿ السموكية التي تنمو في الفرد باستمرار فاالتجاىات بذلؾ تمثؿ 

ال يستطيع الفرد أف ُيَكِوف أو ينشئ اتجاىا عف شيء معيف إال تفاعبل وتشابكا بيف العناصر البيئية المختمفة، إذ 
إذا كاف في محيط إدراكو أي أف الفرد ال يستطيع تكويف اتجاىات تجاه أشياء ال يعرفيا أو تجاه أشخاص ال 
يتفاعؿ معيـ، ومنو ُتَعِبر االتجاىات بشكؿ عاـ عف المفيـو الذي يتعمؽ بتحديد وتطوير ونقؿ الخصائص التي 
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ركيا الفرد وتعد مجاال واسعا لدراسة سموكو فمف خبلؿ قياس اتجاىات األفراد يستطيع الباحث التنبؤ يد
كما تمعب حمبلت التسويؽ بالسموكيات والعادات ألفراد الجميور المستيدؼ مف حمبلت التسويؽ االجتماعي. 

عمى عممية اكتساب أفراد الجميور االجتماعي دور ميما وحاسما في تكويف االتجاىات والميوؿ االيجابية وتؤثر 
لممعارؼ والمعمومات، مف خبلؿ تغيير القناعات وتكويف رأي عاـ مساند لمضموف حمبلت التسويؽ االجتماعي 
ورسائميا، وكذلؾ جذب انتباه الجميور المستيدؼ وتوجييو نحو إتباع التعميمات والنصائ  بما ينعكس إيجابا 

 عمى سموكياتو.

 ص كأىمية االتجاىاتالفرع الثاني: خصائ

بشكؿ عاـ يمكف النظر لبلتجاىات مف خبلؿ خصائص بنائية ال يمكف ألي باحث في  أكال/ خصائص االتجاىات:
 :1حقؿ سموؾ المستيمؾ أو في مجاؿ التسويؽ االجتماعي أف يتجاىميا وىي كما يمي

األفراد نحو األشياء إنما ىي ىناؾ اتفاؽ شبو كامؿ عمى أف اتجاىات  االتجاىات ىي ميكؿ ناتجة عف التعمـ: (1
نتيجة التعمـ أو الخبرات التعميمية التي اكتسبوىا في الماضي وىذا يعني أف االتجاىات المرتبطة بالسموؾ 
الفعمي إنما تكوف نتيجة لمتجربة المباشرة مع السمعة أو الخدمة أو لؤلفكار باإلضافة إلى المعمومات التي يتـ 

صادر المعمومات. ومف الضروري اإلشارة ىنا إلى أف كممة اتجاه ليست الحصوؿ عمييا مف قبؿ مختمؼ م
المراد اتخاذ  )فكرة، شخص، سمعة، أو خدمة(مرادفة لمسموؾ لكنيا تعكس تقييما ايجابيا أو سمبيا لمموضوع 

 اتجاه نحوه؛

سجاـ اتجاىات وىذا في ظؿ الظروؼ العادية أي إنو مف الطبيعي أف نتوقع ان مدل تناسؽ االتجاه مع السمكؾ: (2
 األفراد نحو ما ييميـ مف قضايا وسمع وأفكار مع أنماطيـ السموكية الفعمية ونحوىا؛

إف أوضاعا معينة أو مناسبات معينة تؤثر عمى العبلقة  االتجاىات تحدث ضمف كضع أك ترتيب لظركؼ معينة: (3
وضع يجعمو يتصرؼ بشكؿ بيف االتجاىات والسموؾ الذي يجب أف يكوف، فقد يكوف المستيمؾ أو الفرد في 

 ؛)ظروؼ مالية، بيئية، تسويقية أو غيرىا(ال يتوافؽ مع مواقفو وأىدافو

تتسـ اتجاىات الجميور أو الفرد بأنيا ثابتة ولكنيا ال تتغير بسيولة ففي  االتجاىات تتصؼ بالثبات كالتعميـ: (4
 غياب أسباب التغيير يبقى اتجاه الفرد كما ىو؛
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فيي تعبر عف تنظيـ لمعتقدات الفرد وىذه المجموعة مف المعتقدات تُنظـ  عتقدات:ترتكز االتجاىات عمى الم (5
 أساسا حوؿ نقاط مرجعية.

تعكس االتجاىات كما ذكرنا موقؼ الفرد نحو موضوع معيف  :ثانيا/ أىمية االتجاىات في ميداف التسكيؽ االجتماعي
جانب المعرفي(، وحيث أف المعرفة تعتبر مف أو قضية معينة نتيجة اإلحاطة بيذا الموضوع أو ىذه القضية)ال

بيف الركائز األساسية في تكويف االتجاىات فإف تكويف االتجاىات ودرجتيا ورسوخيا يعتمد عمى التعمؽ في 
وعمى ىذا األساس فإف القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي وجب عميو أف يأخذ ىذه الجزئية بعيف  المعرفة،
رفة الجميور المستيدؼ بالموضوع أو القضية عميقة كمما كانت اتجاىاتو أكثر نضجًا فكمما كانت معاالعتبار 

ورسوخا في حيف إذا كانت المعرفة ضحمة وسطحية كانت االتجاىات غير ثابتة ويمكف تغييرىا بحسب الخبرة 
عي التي يمر بيا الجميور المستيدؼ. كما تكمف أىمية االتجاىات في موضوع حمبلت التسويؽ االجتما

اليادفة إلى تعزيز أو تعديؿ أو تغيير سموكيات أفراد الجميور المستيدؼ في كونيا المفتاح األساسي والمسار 
األوؿ لتغيير السموكيات غير الصحيحة، لذلؾ يتوجب عمى القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي أف 

وع المراد طرحو عف طريؽ الحمبلت يفيموا جيدا اتجاىات أفراد الجميور المستيدؼ حوؿ القضية أو الموض
وكؿ ذلؾ مف أجؿ إعداد حمبلت تسويقية اجتماعية ذات رسائؿ توافقية مع أفراد الجميور المستيدؼ حتى 

كما تعمؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي عمى إكساب األفراد االتجاىات االيجابية تصؿ إلى ىدفيا المنشود. 
ع المعمف عنو محؿ قبوؿ وتوافؽ وتأييد مف قبؿ المجتمع ككؿ والمرغوب فييا حتى تكوف القضية أو الموضو 

ومف قبؿ أفراد الجميور المستيدؼ عمى وجو التحديد، مما يساىـ في عممية بناء أحد مكونات الوعي الرئيسية 
لدييـ)الجانب االتجاىي( وجعمو يتكامؿ مع بنائيـ النفسي والذي سيتض  في ممارسات سموكية رشيدة في 

 ويمكننا أف نمخص أىمية دراسة االتجاىات في ميداف التسويؽ االجتماعي في النقاط التالية:مية. حياتيـ اليو 

 دعـ االتجاىات االيجابية لتحقيؽ أىداؼ حمبلت التسويؽ االجتماعي؛ (1
 اإلضعاؼ والتقميؿ مف االتجاىات السمبية والمعوقة لحمبلت التسويؽ االجتماعي؛ (2
ة انطبلقا مف تغيير أو تعديؿ االتجاىات نحو القضايا موضوع حمبلت العمؿ عمى تغيير السموكيات السمبي (3

 التسويؽ االجتماعي.

 الفرع الثالث: مككنات ككظائؼ االتجاىات

تنشأ االتجاىات تدريجيا كما أنيا تتنوع كمما تنوعت وتعمقت معارؼ الفرد وخبراتو وتجاربو في الحياة، 
ـ واألعراؼ والتقاليد السائدة في المجتمع، باإلضافة إلى تأثير وسائؿ وتتأثر بالتنشئة االجتماعية والمعايير والقي
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اإلعبلـ وما تطرحو مف قضايا وأفكار لذلؾ فاالتجاىات ىي عبارة عف معمومات ومشاعر وسموؾ، وتعمؿ 
 االتجاىات عمى توجيو سموؾ الفرد إيجابا أو سمبا. 

فاعؿ مع بعضيا البعض لتعطينا السموؾ أو االستجابة لبلتجاه مكونات ثبلثة مختمفة تت أكال/ مككنات االتجاه:
 النيائية التي يتخذىا الفرد إزاء مثير أو موقؼ معيف، ويمكف توضي  ذلؾ كما يأتي:

وىو يعد المرحمة األولى في تكويف االتجاه وىو يشير  (:Cognitive Componentالمككف المعرفي أك اإلدراكي) (1
اكية التي ليا عبلقة بنمو التفكير لدى الفرد حوؿ موضوع االتجاه، إلى مختمؼ العمميات العقمية واإلدر 

وتكوف ىذه العمميات مبنية أساسا عمى ما يعتقد فيو مف نظاـ لمقيـ والمعتقدات وما يؤمف بو الفرد مف أراء 
ووجيات النظر المكتسبة مف الخبرة؛ أي أف المكوف المعرفي لبلتجاه ىو ذلؾ البعد المتعمؽ بالمعرفة 

عتقادات واآلراء المتعمقة بموضوع معيف يمتمكيا صاحب االتجاه والتي تظير لدى الفرد خبلؿ التعبير واال
 عف موضوع االتجاه. وبصفة عامة فإف المكوف المعرفي يتكوف مف العناصر الفرعية التالية:

فائدتيا أو  معمومات تتعمؽ بموضوع االتجاه ومدى معرفة الفرد بيا إضافة إلى مدى عمـ الفرد بتفاصيؿ .أ 
 ضررىا؛

القيـ التي يصدرىا الفرد عف موضوع االتجاه كتحديد مدى الصحة أو الخطأ أو االستواء أو االنحراؼ،  .ب 
 ويعكس إعطاء ىذه القيـ أو التقييمات ثقافة المجتمع التي تصب  في العادة جزء ال يتجزأ مف كياف األفراد؛

 .1ير الغيبي والتحرري والقدرة النقديةأنماط التفكير التي تتضمف التفكير العممي والتفك .ج 

وىو عبارة عف ردود األفعاؿ العاطفية وقوة االنفعاالت  (:Affective Componentالمككف العاطفي أك الكجداني) (2
التي ليا عبلقة بوجداف وعاطفة الفرد لمشيء موضوع االتجاه، وتتمثؿ ىذه االنفعاالت في الشعور 

قبوؿ أو رفض، سرور أو غضب، أي أف ردود األفعاؿ العاطفية تمثؿ المصاحب لمقيـ مف حب أو كراىية، 
الشحنة االنفعالية التي تصاحب تفكير الفرد النمطي وبالتالي تظير في سموؾ الفرد، وليس مف الضروري 

. أي أف المكوف 2أف ينسجـ السموؾ الفعمي لمفرد مع المشاعر والعواطؼ المتكونة لديو نحو موضوع معيف
الوجداني يتعمؽ بدرجة ميؿ الفرد عمى اإلقباؿ أو اإلحجاـ وبدرجة التحبيذ أو النفور بالنسبة العاطفي أو 

لموضوع االتجاه، وىو الذي يضفي عمى االتجاه طابع التحريؾ والدفع، وعمى ىذا األساس يعتبر المكوف 
التي يصدرىا الفرد الوجداني أو العاطفي لب االتجاه ألف المكوف الوجداني عبارة عف شعور مصاحب لمقيـ 

 عف األشياء أو األفراد وحتى المواقؼ.

                                                           
1
 ..25،24ىػ، ص  1987/1408عالقتو باالجتاه ضلو اجلرمية، ادلركز العريب للدراسات األمنية ك التدريب، الرياض، السعودية، السيد زلمد خًنم كآخركف: تغيًن الرأم العاـ ك 
2
 .184ص نبيل عبد اذلادم: مرجع سبق ذكره، 
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وىو يعبر عف الميؿ أو التصرؼ الذي  :(Conative/Behavioural Componentالمككف اإلرادم أك السمككي) (3
يقـو بو الفرد نحو الشيء موضوع االتجاه، وينتج ىذا المكوف مف نتيجة تفاعؿ كبل مف المكونيف المعرفي 

فعندما يمتمؾ الفرد اتجاىا ايجابيا نحو شيء أو موضوع ما فإنو يسعى إلى مساندة وتدعيـ  والوجداني، لذلؾ
ىذا االتجاه، أما إذا امتمؾ الفرد اتجاىا سمبيا نحو شيء أو موضوع ما فإنو يظير سموكا معاديا ليذا الشيء 

( Tendencyنية الفرد) أو (Preference). أي أف المكوف اإلرادي أو السموكي يعبر عف تفضيؿ1أو الموضوع
لمتصرؼ نحو موضوع معيف، لذلؾ فالمكوف اإلرادي أو السموكي يتبع المكوف السابؽ أي المكوف الوجداني 

 ويتض  ذلؾ مف خبلؿ:
 التعبير المفظي عف االختيار أو التفضيؿ؛ .أ 
 أداء الفرد لسموؾ يبيف تفضيؿ شيء عمى اآلخر.  .ب 
ت التي يقـو بيا الفرد وتتعمؽ بموضوع االتجاه فيشمؿ السموؾ يشير المكوف السموكي لبلتجاه إلى السموكيا .ج 

 الظاىر لمفرد الموجو نحو موضوع االتجاه.

وما تجدر اإلشارة إليو ىو أف مكونات االتجاه الثبلثة ليست مستقمة عف بعضيا البعض ولكنيا متداخمة 
اؼ وكذلؾ المعايير السارية في المجتمع ومترابطة، كما أف اتجاىات الفرد تتأثر بالبيئة المحيطة بو مف قيـ وأعر 

باإلضافة إلى المحيط االجتماعي والثقافي، وتتداخؿ كؿ ىذه العوامؿ مع بعضيا البعض لتكويف اتجاىات 
ويمكننا توضي  كيفية تشكؿ االتجاه لدى أفراد الجميور المستيدؼ نحو حمبلت التسويؽ االجتماعي مف الفرد. 

 خبلؿ الشكؿ التالي:

 (: نمكذج االتجاىات نحك حمالت التسكيؽ االجتماعي30) الشكؿ رقـ

 
                                                           

1
 .333،332، ص 2012 شعباف عبد العظيم أمحد: علم النفس التجارم يف ضوء متطلبات السوؽ، إيتاؾ للطباعة ك النشر ك التوزيع، الطبعة األكىل، القاىرة، مصر،

 التعرض لحمالت التسكيؽ االجتماعي

الحممة كمضمكنيا الشعكر نحك  

)المككف العاطفي لالتجاه(   

 الحكـ عمى الحممة كمضمكنيا

 )المككف اإلدراكي لالتجاه(

معتقدات الفرد نحك القضية المعمف  االتجاه نحك رسالة الحممة
 عنيا في حممة التسكيؽ االجتماعي

اتجاه الفرد نحك القضية المعمف 
 عنيا ) المككف السمككي لالتجاه(

مف إعداد الباحث المصدر:  
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 :1يمكف تحديد وظائؼ االتجاىات بالنسبة لمفرد في النقاط اآلتية ثانيا/ كظائؼ االتجاىات:

ر حولو وتمثؿ ىذه الوظيفة أىمية كبيرة لمفرد حيث تساىـ في تنظيـ إدراؾ الفرد لما يدو  الكظيفة المعرفية: (1
وترتب وتخزف المعارؼ التي يتمقاىا الفرد مف المحيط الذي يعيش فيو، فعندما يرغب الفرد في االستجابة 

ألي حدث فإنو يحتاج إلى أف يستدعي المعارؼ المتعمقة بيذا الحدث)المثير( حتى يستطيع أف ُيَكِوف حكما 
ات مف داخمو أو المصادر الخارجية سميما، إذف فاالتجاىات تساعد الفرد عمى البحث عف ىذه المعموم

 األخرى.

تساىـ الحاجات مع العوامؿ األخرى عمى إشباع بعض الحاجات النفسية واالجتماعية  كظيفة إشباع الحاجات: (2
ثبات الذات والمكانة، ويتقبؿ الفرد القيـ والمعايير التي تحكـ الجماعة المحيطة  لمفرد مثؿ القبوؿ والتقدير وا 

 ع رغباتو في االرتباط بيا؛بو حتى يمكنو إشبا

تختمؼ مستويات الضغوط التي يتعرض ليا الفرد أثناء ممارستو لحياتو اليومية وفي  كظيفة الدفاع عف الذات: (3
العبلقات االجتماعية مع اآلخريف مما يجعمو متوترا، واالتجاىات تساعد الفرد في الدفاع عف نفسو أو ذاتو 

 لتخفيؼ حدة ما يصيبو مف توتر؛

عندما يسعى الفرد لقبوؿ اتجاىات الجماعة التي ينتمي إلييا فإنو يحاوؿ تحقيؽ عممية التكيؼ  التأقمـ: كظيفة (4
 االجتماعي معيا حتى يشارؾ فييا ويشعر بالتجانس والتفاعؿ معيا؛

 االتجاىات تمثؿ التعبير عما يحممو الفرد مف قيـ وىي التي تنقؿ ما يحممو كظيفة التعبير عف القيـ ك المثؿ: (5
الفرد مف قيـ جيدة ويقدـ نفسو بيا لآلخريف حتى يحوز عمى تقديرىـ واحتراميـ، وتساعده في إثبات ذاتو 
والحصوؿ عمى المكانة المبلئمة والمناسبة لو بيف اآلخريف في الجماعة التي ينتمي إلييا أو المجتمع الذي 

 يعيش فيو.

 اتالفرع الرابع: حمالت التسكيؽ االجتماعي كتغيير االتجاى

إف تغيير االتجاىات وتعديميا أمر ميـ بؿ ويعتبر أكثر مف ضروري في بعض األحياف خاصة عندما 
تنشأ بعض السموكيات السمبية التي تشكؿ عوامؿ تيديد تمس المجتمع، لذلؾ تبرز أىمية حمبلت التسويؽ 

جديدة لدييـ تسيـ في  االجتماعي في مثؿ ىذه المواقؼ مف أجؿ توجيو وتوعية األفراد مف أجؿ خمؽ اتجاىات
كما يعتبر موضوع االتجاىات مف بيف األبعاد المستعممة في قياس فاعمية حمبلت تحقيؽ السموكيات المرغوبة. 

                                                           
1
 .99، 98رائد يوسف احلاج: مرجع سبق ذكره، ص 
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استعماؿ مقياس معرفة أثر ىذه األخيرة عمى سموؾ الجميور ويتـ ذلؾ مف خبلؿ التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ 
 االتجاىات عمى الحممة وكذلؾ مقاييس التصرؼ.

 

 (Personalityالمطلب الرابع: الشخصية)

تمعب الشخصية دورا كبيرا وميما في توجيو سموؾ الفرد وعمى ىذا األساس فإف فيـ ىذا السموؾ يستدعى 
 األمر دراسة ىذا البعد الميـ.

 الفرع األكؿ: مفيكـ الشخصية 

سانية مف ناحية ومف لمشخصية تعريفات مختمفة ويرجع ىذا االختبلؼ إلى تعقد دراسة الشخصية اإلن
ناحية أخرى إلى اختبلؼ وجيات النظر إلييا مف قبؿ الباحثيف والعمماء، ومف المؤكد أف لتعدد خصائص 
وجوانب الشخصية جعؿ مف الصعب االتفاؽ عمى تعريؼ شامؿ ومانع ليا ومتفؽ عميو بيف الباحثيف في 

 مجاالت دراسة السموؾ اإلنساني بصفة عامة.

( في المغة اإلنجميزية مستمدة مف كممتيف يونانيتيف في Personalityتي تقابميا كممة)فكممة الشخصية وال
( والتي تعني تحدث أو تكمـ، وعميو Sonare( والتي تعني مف خبلؿ، وكممة)Perاألصؿ وىما كممة)

( في المسرحيف Persona( تعني حرفيا تحدث أو تكمـ مف خبلؿ. وقد تـ استخداـ كممة)Personareفكممة)
اليوناني والروماني لتدؿ عمى قناع يمبسو الممثموف، فمقد اعتاد الممثموف اليونانيوف والرومانيوف في العصور 
القديمة ارتداء أقنعة عمى وجوىيـ ليساعدىـ عمى خمؽ تأثير الشخصية المطموب أداؤه عمى المسرح وحتى 

 .1يظيروف أماـ الجميور متمكنيف مف أداء أدوارىـ

( الشخصية عمى أنيا: ىي ذلؾ التنظيـ الديناميكي داخؿ الفرد لؤلجيزة Allportألبورت)قد عرؼ العالـ و 
( لمشخصية Eysenck. أما تعريؼ أيزنؾ)2النفسية والجسمية والتي تحدد لمفرد طابعو المميز في السموؾ والتفكير

ؽ(، والنمط فيدور حوؿ أربعة أنماط سموكية وىي: النمط المعرفي)الذكاء(، النمط النزوعي)الُخم
العاطفي)المزاج(، وأخيرا النمط الجسمي)الجبمة(، وعميو فالشخصية مف وجية نظر أيزنؾ ىي عبارة عف: 
المجموع الكمي لؤلنماط السموكية الفعمية والممكنة لمفرد والتي تتحدد بالوراثة والبيئة وىي تنشأ وتنمو مف خبلؿ 

                                                           
1
 .11،12، ص 1978مصر، ىنا زلمد: الشخصية السوية ك ادلرضية، دار الثقافة، القاىرة، 
2
.15، ص 2004سفياف نبيل: ادلختصر يف الشخصية ك اإلدراؾ النفسي، ايتاؾ للطباعة ك النشر ك التوزيع، القاىرة، مصر، 



  

268 
 

 ...........................المدخل المأثور في دراسة الجمهور....الث:..........................الفصل الث  

( فيقـو عمى Cattel. أما تعريؼ كاتؿ)1ىذه األنماط السموكية التفاعؿ الوظيفي لؤلجزاء المكونة التي تنتظـ فييا
التنبؤ مف خبلؿ قولو: الشخصية ىي تمؾ التي تتي  لنا التنبؤ بما سوؼ يعممو الشخص عندما يوضع في 

الشخصية كذلؾ عمى أنيا: مجموعة السمات الداخمية والميوؿ السموكية المميزة  . كما تـ تعريؼ2موقؼ معيف
ط سموكية متكررة ومستمرة اتجاه مواقؼ معينة، وتبرز شخصية األفراد مف خصائص موروثة كنتيجة ألنما

 .3وتجارب شخصية)فردية( تجعؿ منيـ أفرادا مستقميف

مف كؿ ما تقدـ مف تعريفات لمشخصية نبلحظ أف تعريؼ الشخصية ىو مسألة صعبة لذلؾ فميس ىناؾ 
وضع تصنيؼ لتعريفات لمشخصية انطبلقا مف الجانب تعريؼ صحي  وبخر خاطئ، وعمى ىذا األساس فقد تـ 

 الذي ركزت عميو كما يمي:

أي مف حيث قدرة الفرد عمى إحداث التأثير في اآلخريف ومثاؿ ذلؾ استعماؿ قادة الرأي  أكال/ الشخصية كمثير:
 في حمبلت التسويؽ االجتماعي لمتأثير في سموكيات األفراد؛

يث السموؾ الذي يستجيب بو الفرد وما يقـو بو مف أفعاؿ في المواقؼ أي مف ح ثانيا/ الشخصية كاستجابة:
المختمفة أو التصرفات المتعددة نتيجة لممثيرات المختمفة)حمبلت التسويؽ االجتماعي عمى سبيؿ المثاؿ( التي 
يتعرض ليا، وسواء كانت ىذه األنماط مف السموؾ أو التصرؼ في شكؿ تغيرات عمى الوجو أو قرارات في 

 يير السموؾ أو أراء بشأف رسائؿ و مضموف حمبلت التسويؽ االجتماعي؛تغ

أي أف الفرد متصؿ بالعالـ المحيط بو وىو بذلؾ  ثالثا/ الشخصية باعتبارىا متغيرا كسيطا بيف المثيرات كاالستجابات:
 .4لراىفيتأثر ويؤثر فيو في كؿ مرحمة مف مراحؿ حياتو، فالشخصية إذف ليا تاريخيا الماضي والحاضر ا

يتبيف لنا مف التعريفات السابقة أنو ليس مف السيؿ اقتراح تعريؼ محدد لمشخصية اإلنسانية يقدـ لنا حقيقة 
الصفات أو الخصائص التي تكونيا لكف في ظؿ التعاريؼ المقدمة فإننا نستطيع أف نستشؼ بعض الخصائص 

 التي تحكـ الشخصية والتي نوضحيا في النقاط التالية:

ية ما ىي إال عبارة عف مجموعة مف الصفات الداخمية مثؿ القيـ والصفات الوراثية المكتسبة، إف الشخص (1
 وبناء عمية فإف تمؾ الخصائص تؤثر عمى اتجاىات ومواقؼ الفرد نحو األشياء، األفكار، السمع، الخدمات؛

                                                           
1
 .329، ص 1990جابر عبد احلميد جابر: نظريات الشخصية؛ البناء، الديناميات، النمو، طرؽ البحث ك التقومي، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، 
2
 .289ادلرجع نفسو، ص 
3
.98،،ص 2009مسر توفيق صربه: مبادئ التسويق للفنوف التطبيقية، اجملمع العريب للنشر، الطبعة األكىل عماف، األردف، 
4
 .49، ص 1975غنيم السيد: سيكولوجية الشخصية؛ زلدداهتا كقياسها كنظرياهتا، دار النهضة العربية، الطبعة األكىل، القاىرة، مصر، 
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تكوف شخصيات األفراد إف الشخصية تعكس االختبلفات الفردية بيف األفراد ذلؾ أف الصفات الداخمية والتي  (2
ال يمكف أف تؤدي إلى إيجاد شخصيتيف متشابيتيف بشكؿ كامؿ بؿ إنيا تؤدي إلى إيجاد شخصيات متمايزة 

 نسبيا؛
توصؼ الشخصية عادة في ضوء مجموعة مف الخصائص أو الصفات مثؿ الثقة بالنفس، الكبرياء أو  (3

ة، العدوانية والمرح وىكذا، وىذه الصفات ىي التواضع، الخضوع أو السيطرة، الطموح والمبادرة أو السمبي
 التي تكشؼ عف سموؾ الفرد في الحياة؛

 إف خصائص الشخصية ثابتة نسبيا. (4

لذلؾ فالشخصية تعكس االختبلؼ أو التبايف في سموؾ األفراد وبعبارة أخرى يمكننا القوؿ أف درجة 
اعي(، تختمؼ باختبلؼ طبيعة وخصائص استجابة األفراد أو الجميور إلى المؤثرات)حمبلت التسويؽ االجتم

 كؿ واحد منيـ.

 الفرع الثاني: نظريات الشخصية

ظيرت عدة نظريات ومداخؿ لتفسير الشخصية وكميا ذات وجيات متباينة بسبب تعدد مكونات  ومميزات 
الشخصية فيناؾ مف النظريات مف ركزت عمى الجوانب أو المظاىر الخارجية لمشخصية، ومنيا مف ركز عمى 
الجانب االجتماعي وكيؼ يبدو الفرد في مواجية اآلخريف، وىناؾ اتجاه بخر يمقي الضوء عمى الشخصية 
كجياز معقد مف االستجابات حيث يعتبر ىذا االتجاه أف السموؾ يدؿ عمى الشخصية وىذا ما نادت بو المدرسة 

ة التي تتحكـ في السموؾ كما أف السموكية، وىناؾ اتجاه بخر يرى أف الشخصية ىي عبارة عف اآلليات الداخمي
طبيعة ىذه اآلليات أو الميكانيزمات ىي التي تحدد شخصية الفرد وىذا ما تؤكده نظرية السمات. ويمكننا 

 توضي  أىـ نظريات الشخصية في النقاط التالية:

لبلشعوري أي عمى وفقا ليذه النظرية فإف الشخصية تستند في تكوينيا عمى الجانب ا أكال/ نظرية التحميؿ النفسي:
أساس الحاجات البيولوجية والجنسية التي تؤثر عمى الشخصية وتعتبر محرؾ ليا، واستنادا إلى ىذه النظرية 

 فإف شخصية الفرد تتكوف مف أنظمة متداخمة وىي:

 (: وىي تمثؿ الحاجات األساسية لمفرد كالحاجات األولية والفسيولوجية والجنسية؛Idاألنا) (1
(: حيث يتألؼ ىذا المستوى مف مجمؿ االنطباعات والقناعات الداخمية لدى الفرد Super Egoاألنا العميا) (2

 والتي يجب أف تتوافؽ مع أخبلقيات وتقاليد المجتمع؛
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(: وىي تمثؿ ضمير الفرد الذي يحكـ ىذا الفرد وتصرفاتو أي أف الفرد يحكمو ضميره الذي يؤثر Egoالذات) (3
 توضي  ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ الموالي:. ويمكف 1عميو وعمى تصرفاتو وسموكو

 

 (: مثمث أنظمة مككنات الشخصية31الشكؿ رقـ )

 

قامت ىذه النظرية عمى أساس أنو يمكف وصؼ الشخصية في عدد مف المحاور المستمرة  ثانيا/ نظرية السمات:
ي خاصية يختمؼ فييا الناس أو تتبايف مف فرد والمتصمة والتي يطمؽ عميو اسـ السمة. والمقصود بالسمة ىو أ

إلى بخر ويأتي تحديد السمة عادة مف مبلحظة السموؾ)مثؿ الشخص العدواني( مع مبلحظة أف السموؾ 
. ومف بيف أىـ النظريات 2يستخدـ في تحديد السمة ولكف السمات ال تفسر السموؾ دائما وفي الظروؼ المختمفة

ؿ مف نظرية ألبورت ونظرية كاتؿ ونظرية أيزنؾ، وتقـو نظرية السمات عموما المعروفة في ىذا المجاؿ نجد ك
 عمى االفتراضات األساسية التالية: 

 تتكوف الشخصية مف عدة سمات قابمة لمقياس؛ (1
 تتصؼ ىذه السمات بالثبات النسبي؛ (2
 تتصؼ ىذه السمات بالقابمية لمتطور. (3

خصية التي تبيف االختبلفات الفردية مف حيث كما اىتـ أصحاب نظرية السمات بإعداد اختبارات لمش
( بحيث يقيس كؿ واحد Scalesالخصائص والسمات، ويتكوف اختبار الشخصية عادة مف واحد أو عدة سبللـ)

منيا سمة شخصية محددة، وتيدؼ معظـ االختبارات الشخصية إلى قياس الجوانب غير المعرفية)اإلدراكية( 

                                                           
1
 .200التسويق اإلعالمي، مرجع سبق ذكره، ص  زلمود جاسم الصميدعي، ردينة عثماف يوسف
2
 .84رائد يوسف احلاج: مرجع سبق ذكره، ص 

يكسؼ التسكيؽ اإلعالمي؛ المبادئ كاالستراتيجيات،  عثماف: ردينة الصميدعي، جاسـ محمكد
 .200، ص.2002دار المناىج، عماف، 

 

 األنا العميا

Super 

Ego 

 

 األنا

Id 

 الذات 

Ego 
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تحت ظروؼ معينة أي تحاوؿ ىذه االختبارات تمييز األفراد وفقا لردود أفعاليـ لمفرد قصد التنبؤ بسموؾ األفراد 
 .1لممواقؼ المختمفة والمحددة التي يتواجدوف فييا

( George Meadوقد ظيرت فكرة الذات في كتابات عالـ النفس االجتماعي جورج ميد) ثالثا/ نظرية الصكرة الذاتية:
نما بطريقة غير مباشرة مف خبلؿ وجيات نظر األفراد حيث يقوؿ: ال يرى الشخص نفسو بطريقة  مباشرة وا 

اآلخريف مف نفس الجماعة التي ينتمي إلييا أو مف خبلؿ وجية النظر العامة والمتفؽ عمييا مف قبؿ الجماعة 
 .2ككؿ

فمف خبلؿ التفاعؿ فيذه النظرية تفترض أف الشخص يتصرؼ وفقا لمصورة التي يكونيا ىو عف نفسو 
حيث يتأثر مفيـو يف الفرد وبيئتو وتعرضو لمتقييـ مف قبؿ المحيطيف بو يتكوف مفيومو عف ذاتو.المستمر ب

الذات أو الصورة الذاتية بالحاجات النفسية والجسدية، الفطرية والمكتسبة وكذلؾ فإنو يتكيؼ بالعوامؿ 
 لذاتية كما يأتي:وتميز ىذه النظرية بيف ثبلثة مكونات أساسية لمصورة ااالقتصادية واالجتماعية. 

 وىي الصورة التي يرى بيا الفرد نفسو فعبل؛الصورة الذاتية الحقيقية:  (1
 الصورة الذاتية المثالية: وىي الصورة التي يريدىا الفرد ويطم  أف يكوف عمييا في المستقبؿ؛ (2
يتخيؿ ة التي الصورة الذاتية التصورية: وىي الصورة التي يتخيؿ بيا الفرد عف نفسو أماـ المجتمع أو الصور  (3

 .3فييا كيفية نظرة الناس إليو

كما أف الفرد يحاوؿ دائما أف يوفؽ بيف خبراتو ومفيـو ذاتو، فما يجده مبلئما لمفيـو ذاتو يتقبمو وما 
ذا كثر تجاىؿ الفرد وتشوييو  يعارضيا يتجاىمو أو يشوىو حتى يصب  بشكؿ يمكف أف يوافؽ مفيومو لذاتو، وا 

 ومو عف ذاتو أصب  الفرد عرضة لبلضطراب النفسي.لمخبرات التي تخالؼ مفي

 الفرع الثالث: الشخصية كالسمكؾ

تعتبر الحاجات والدوافع والتعمـ واإلدراكات واالتجاىات جميعيا مترابطة في شخصية الفرد، فاالتجاىات 
مف ثـ تساعد تظير وتعمؿ في خدمة الحاجات والدوافع، واإلدراكات والتعمـ تعمؿ عمى خمؽ االتجاىات لمفرد و 

فالسموؾ إذف ىو عبارة عف سمسمو مف االختيارات والممارسات العممية اإلدراكية عمى تمبية احتياجات الفرد، 
التي يقـو بيا الفرد عند االنتقاؿ مف موقؼ آلخر سواء كانت عقميو أو حركيو أو انفعاليػػو أي ىو محصمو 

                                                           
1
 .172، ص  2003، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ثاينل، اجلزء ابيئيةؾ ادلستهلك عوامل التأثًن السلو عنايب عيسى: 
2
 .179، ص ادلرجع نفسو
3
، ص 1427الثة، الرياض، السعودية، خالد بن عبد الرمحن اجلريسي: سلوؾ ادلستهلك؛ دراسة حتليلية للقرارات الشرائية لألسرة السعودية، مؤسسة اجلريسي للتوزيع، الطبعة الث

223. 
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ومبلم  و سمات شخصيتو. فالسموؾ مف  وء طبيعتواستجابة الفرد لمثير أو أكثر في موقؼ معيف فػػػي ض
حيث يعتبر الدوافع البلشعورية البدائية أو ما  ،( مثبل يستند إلى العواطؼ والغرائزFreudوجيو نظر فرويػػد)

يسميو الذات الدنيا كعنصر أساسي لفيـ الشخصية اإلنسانية والسموؾ اإلنساني. كما أف نظرية السمات 
ف التنبؤ بسموكيات األفراد انطبلقا مف سماتيـ وخصائصيـ الشخصية، فالشخصية ىي لمشخصية تؤكد أنو يمك

عبارة عف محصمة مف األنماط السموكية التي يتعمميا الفرد، ويحدث التعمـ مف خبلؿ عممية مشتركة لعمميات 
 تقوية وتعزيز ليذا السموؾ أو ذاؾ.

 الفرع الثالث: الشخصية كحمالت التسكيؽ االجتماعي

الشخصية دورا ميما وذات أثر كبير عمى االستراتيجيات التسويقية ألي منظمة والتي تتعامؿ معيا تمعب 
بشكؿ صحي  وجدي، لذلؾ يحاوؿ القائموف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي فيـ تأثير الشخصية عمى سموؾ 

يود التسويقية لتحقيؽ الفرد وذلؾ حتى يصموا إلى فيـ أكثر لطبيعة الجميور، ومف ثـ استيدافيـ وتوجيو الج
استجابة ايجابية لؤلفكار والقضايا مف خبلؿ الربط بيف بعض الصفات الشخصية لؤلشخاص وبيف مواصفات 
حمبلت التسويؽ االجتماعي ورسائميا. وتظير أىمية الشخصية في حمبلت التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ 

ي يتسـ بيا الفرد والجميور نتيجة لعوامؿ فطرية الصفات والسمات الشخصية والنفسية االجتماعية والعقمية الت
موروثة ومكتسبة، والتي تجعؿ مف الفرد أكثر أو أقؿ استعدادا ألداء عمؿ معيف. ومما ال شؾ فيو أف ميارات 
االتصاؿ بشكؿ عاـ وحمبلت التسويؽ االجتماعي بشكؿ خاص تعتمد إلى حد كبير عمى استعداد الفرد أو 

 االتصالية بنجاح. الجميور لمقياـ بالعممية

حيث تتوقؼ الميارة االتصالية لمجميور في حمبلت التسويؽ االجتماعي إلى حد كبير عمى استعداد 
الجميور لذلؾ، فالجميور الذي يتمتع بدرجة عالية مف الذكاء والتعاوف قد يكوف أكثر ميارة في تكويف العبلقات 

قد يدخؿ في عبلقات اتصالية سالبة، وبالتالي فإف درجة الذكاء االتصالية االيجابية، أما الجميور البميد والعنيد ف
والعمر العقمي والزمني لمجميور تحدد إلى درجة كبيرة مياراتو في العممية االتصالية لحمبلت التسويؽ 
االجتماعي بمعنى أنو كمما كانت شخصية الجميور تتمتع بميارات اتصالية جيدة كمما كاف أكثر قدرة عمى 

 . ويمكننا توضي  ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ الموالي:1التأثيراالقتناع و 

 

 

                                                           
1

.122، ص 2003اعية، ادلكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، السيد عبد احلميد عطية، زلمد زلمود مهديل: االتصاؿ االجتماعي ك شلارسة اخلدمة االجتم  
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 (: دكر الشخصية في حمالت التسكيؽ االجتماعي32الشكؿ رقـ )

 

وعمى مدى العقد المنصـر أدرؾ القائموف عمى عممية االتصاؿ الجماىيري قيـ نمط الشخصية ووجدوا أنو 
لبشري، ولقد أوضحت أبحاث نمط الشخصية عمى أف األنماط المختمفة لمشخصية أفضؿ جياز تنبؤ بالسموؾ ا

 تُفِضؿ االقتناع بأساليب مختمفة لذلؾ فإف اإللماـ بمعمومات عف نمط الشخصية يساعد عمى:

 التعرؼ عمى الطريقة المثمى التي يفضميا أفراد الجميور في عممية االقتناع؛ أكال:

 مات التي يود الجميور مبلحظتيا وترديدىا؛التعرؼ عمى نوع المعمو  ثانيا:

 التعرؼ عمى مدى صنع القرار لدى الجميور؛ ثالثا:

 التحدث بمغة الجميور المستيدؼ؛ رابعا:

 .  1سرعة بناء العبلقة المطموبة مف أجؿ اإلقناع الناج  خامسا:

زئة الجميور باإلضافة إلى كؿ ما سبؽ، فإنو يمكف استخداـ مفيـو الشخصية كعامؿ أساسي في تج
المستيدؼ ومف ثـ إعداد الحمبلت المناسبة لكؿ شريحة سوقية مستيدفة حسب سماتيا الشخصية وصفاتيا 

                                                           
1
 .157، ص 2007زايد فهد خليل: فن احلوار كاإلقناع، دار النفائس للنشر ك التوزيع، عماف، األردف، 

حمالت التسكيؽ 
 االجتماعي

مضػػػػػػػػػػػػمكف رسػػػػػػػػػػػػائؿ   -
 الحممة؛

األدلػػػػػػػػػػػػػػػة كالحجػػػػػػػػػػػػػػػج   -
 المستعممة.

خصية الجميكر ش
 المستيدؼ

 السمات الشخصية؛ -
 ميارات االتصاؿ؛ -
القدرة عمى الحكار  -

 كالتفاعؿ 

 

محددات القدرة عمى 
اإلقناع كالتأثير في 
 الجميكر المستيدؼ

 المصدر: مف إعداد الباحث
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المختمفة. كما يمكف االستفادة مف موضوع الشخصية في مجاؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ توظيؼ 
ت التسويؽ االجتماعي لمتأثير في الشخصيات المميزة في المجتمع كقادة رأي مف أجؿ زيادة فاعمية حمبل

 الجميور مف خبلؿ خصائص وسمات قادة الرأي.

 

 المبحث الرابع: العكامؿ الخارجية المؤثرة في سمكؾ الجميكر

باإلضافة إلى العوامؿ الداخمية أو النفسية المؤثرة في سموؾ أفراد الجميور، فإف ىناؾ مجموعة أخرى مف 
كائف حي اجتماعي لو عبلقة ببيئتو المحيطة، ويطمؽ عمى تمؾ العوامؿ العوامؿ والتي تخص الجميور بوصفو 

بالخارجية حيث تعتبر الخصائص االجتماعية لمجميور مف المؤثرات اليامة التي يجب أف يمـ بيا القائميف 
عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي وىي تمؾ الخصائص التي ليا ارتباط كبير باألسرة والجماعات المرجعية 

ة االجتماعية التي ينتمي إلييا أفراد الجميور وكذلؾ بقادة الرأي الذيف يؤثروف عمى قرارات أفراد والطبق
 الجميور.

وعمى ىذا األساس ينشد القائموف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي دراسة واستيعاب جميع المتغيرات 
داد برامج أو حمبلت تعطي الحد الخارجية التي تؤثر عمى سموؾ الجميور وتوجو تصرفاتو حتى يتمكنوا مف إع

األقصى مف التأثير. ويمكننا معالجة العوامؿ الخارجية مف حيث تأثيرىا عمى أفراد الجميور مف خبلؿ المطالب 
 التالية:

 أوال: العوامؿ االجتماعية؛

 ثانيا: العوامؿ الحضارية والثقافية؛

 ثالثا: العوامؿ الموقفية؛

 رابعا: العوامؿ التسويقية
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 لمطمب األكؿ: العكامؿ االجتماعيةا

إف العوامؿ االجتماعية تؤثر عمى المحددات أو العوامؿ الفردية لمجميور بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
حيث يندمج أفراد الجميور ضمف الحياة اإلنسانية مف خبلؿ تفاعميـ المباشر بالمجتمع فيكتسبوف بذلؾ القيـ 

ف فيو ويتأثروف بالبيئة االجتماعية التي يتواجدوف بيا، ويختمؼ التأثير في والمعتقدات مف المجتمع الذي يعيشو 
سموؾ أفراد الجميور وفقا لفروقيـ الفردية وخصائصيـ الداخمية أو النفسية ووفقا لمعديد مف المتغيرات 

اعي أف االجتماعية والعوامؿ المتشابكة، وعمى ىذا األساس يتوجب عمى القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتم
ال يغفموا عمى دراسة طبيعة السمات االجتماعية لمجميور في عبلقاتيا بالعممية االتصالية لحمبلت التسويؽ 

 االجتماعي.

 (Familyالفرع األكؿ: األسرة)

لؤلسرة مكانة ىامة في دراسات الجميور باعتبارىا الجماعة المرجعية األولى التي يتصؿ بيا الفرد وبشكؿ 
لى أنيا مف بيف أىـ الجماعات المؤثرة في عممية بناء شخصية الفرد مف خبلؿ عممية مستمر باإلضافة إ

التنشئة االجتماعية، كما تنبع أىمية األسرة في كونيا تفرض عمى أفرادىا تكرارية االتصاؿ مع بعضيـ البعض 
 الحياتية ليا.األمر الذي يؤدي إلى تكويف مواقؼ سموكية متشابية نسبية لدى أفرادىا تتفؽ مع األنماط 

يمكف تعريؼ األسرة عمى أنيا: مجموعة مف اثنيف أو أكثر مف األشخاص الذيف تجمعيـ  أكال/ مفيـك األسرة:
كما تـ تعريؼ األسرة عمى أنيا:  .1رابطة الدـ أو الزواج أو التبني، أو الديف والذيف يسكنوف مع بعضيـ البعض

يف أفرادىا عبلقة شرعية كالزواج مع إمكانية تبني ىذه وحدة اجتماعية تتكوف مف شخصيف أو أكثر، يكوف ب
 .2األسرة ألفراد بخريف كأبناء أو بنات يسكنوف في بيت واحد

                                                           
1
 .213، ص 2009محد الغدير، رشاد الساعد: سلوؾ ادلستهلك؛ مدخل متكامل، دار زىراف للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، 
2
 .294زلمد إبراىيم عبيدات: سلوؾ ادلستهلك؛ مدخل استاتيجي، مرجع سبق ذكره، ص 
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انطبلقا مف التعريفيف السابقيف يمكننا القوؿ أف األسرة ىي عبارة عف مجموعة مف األشخاص الذيف 
نظـ فيي التكويف الطبيعي لممجتمع وحجر تجمعيـ عبلقات أولية فيما بينيـ أي أنيا نظاـ اجتماعي وثقافي م

الزاوية في بنائو، كما أنيا تعد أوؿ وسط طبيعي واجتماعي ينشأ فيو الفرد ويتمقى عنو المكونات األولى لثقافتو 
وتراثو ولغتو والمنطمؽ األساسي في وضع المبنات األساسية لبناء شخصيتو، وىي بذلؾ مف بيف أقوى مصادر 

الفرد باعتبارىا الجماعة المرجعية األولى التي ينشأ فييا، وقد تحتوى األسرة عمى أكثر  التأثير االجتماعي في
 مف قائد لمرأي بداخميا.

باإلضافة إلى الوظيفة االقتصادية التي تقـو بيا األسرة والمتمثمة في الدعـ المادي ألفرادىا  ثانيا/ األسرة كالسمكؾ:
ي تعميـ األخبلؽ واآلداب العامة ألفرادىا نتيجة التفاعؿ المستمر فإف األسرة كذلؾ تمعب دورا حيويا وىاما ف

بينيـ، فاألسرة تعتبر مف بيف مصادر التكويف القاعدية التي تمعب دورا كبيرا في سيرورة التنشئة االجتماعية أو 
بما فييا األنماط  التطبيع االجتماعي لمفرد العضو فييا، إذ تزوده بالمفاىيـ والقيـ والمعتقدات الدينية والحضارية

السموكية، ونظرا ألىمية ىذه الجماعة فقد انصب اىتماـ عمماء النفس االجتماعي عمى دراستيا بصفتيا نقطة 
فالطفؿ يحتاج إلى المساعدة في تعمـ المعايير السموكية نحو األشخاص واألشياء والظروؼ ويحدد كؿ  .1البداية

باعتبارىا أىـ نظاـ اجتماعي ثقافي داخؿ المجتمع بعممية التنشئة  مجتمع ىذه المعايير السموكية، وتقـو األسرة
 االجتماعية مف خبلؿ تعميـ وتمقيف الطفؿ تمؾ المعايير السموكية التي تتوافؽ مع قيـ ومعتقدات المجتمع.

فالتطبيع االجتماعي أو التنشئة االجتماعية ىي عبارة عف عممية تحويؿ الفرد مف كائف بيولوجي إلى كائف 
جتماعي فيي بذلؾ تساعد عمى تشكيؿ سموؾ الفرد مف الناحية االجتماعية عف طريؽ إكسابو مجموعة مف ا

 .2الميارات واالتجاىات المختمفة التي تساعده عمى الحياة باإلضافة إلى إكسابو أساليب السموؾ االجتماعي

عية الخاصة نتيجة لمتفاعؿ المستمر بيف باعتبار األسرة الجماعة المرج ثالثا/ األسرة كحمالت التسكيؽ االجتماعي:
أفرادىا والذي يعتبر مف بيف أىـ مبادئيا باإلضافة إلى تواجد االرتباط القوي والمتبادؿ بيف أعضائيا مما يؤىؿ 
األسرة فعبل أف يكوف ليا تأثيرا كبيرا عمى أفرادىا، فجميع ىذه الخصائص يمكف لمقائـ عمى حمبلت التسويؽ 

ار فييا مف خبلؿ إعداد رسائؿ اتصالية تستيدؼ األسرة باعتبارىا الجميور المستيدؼ االجتماعي االستثم
مف أجؿ تأثير األسرة في أحد أفرادىا إذا كانت لديو سموكيات سمبية والتي تعالجيا حمبلت  الثانوي وىذا كمو

 التسويؽ االجتماعي.

 (Reference Groupsالفرع الثاني: الجماعات المرجعية)

                                                           
1
 .93، ص.2006بوخريسة بوبكر: ادلفاىيم كالعمليات األساسية يف علم النفس االجتماعي، منشورات جامعة باجي سلتار، عنابة، اجلزائر، 
2
 .116كره، ص.نبيل عبد اذلادم: تشكيل السلوؾ االجتماعي، مرجع سبق ذ 
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د الجميور بالعديد مف العوامؿ االجتماعية والتي تمثؿ بمجمميا مجموعة العبلقات التي تربطو يتأثر أفرا
بأفراد بخريف يتعايشوف ويتفاعموف معيـ باستمرار. فالفرد ينتمي إلى جماعات عديدة سواء بطريقة جبرية أو 

د أعضاءىا في الدوافع والميوؿ اختيارية، وتعتبر جماعة االنتماء ىي الجماعة المرجعية التي يشارؾ فييا الفر 
واالتجاىات كما أنو يتمثؿ قيميـ ومعاييرىـ في سموكو االجتماعي، وتختمؼ الجماعات المرجعية التي ينتمي 
إلييا أفراد الجميور والمؤثرة في سموكيـ باختبلؼ أعمارىـ ومحيطيـ الجغرافي ومستواىـ التعميمي ومركزىـ 

 االجتماعي وحالتيـ االجتماعية.

ىي مجموعة فعمية أو وىمية، شخصا  تعرؼ الجماعات المرجعية عمى أنيا: ال/ مفيـك الجماعات المرجعية:أك 
كانت أو جماعة والتي تؤثر إيجابا أو سمبا عمى الفيـ والسموؾ اإلنساني وىي بذلؾ يمكف أف تشكؿ نقطة 

كما تـ تعريؼ الجماعة المرجعية  .1مقارنة أو نقطة مرجعية لدى الفرد في تكويف اتجاىات أو قيـ سموكية معينة
عمى أنيا: ىي تمؾ الجماعة التي يستخدميا الفرد كنقطة مرجعية لو أو مرشدا لسموكو الحالي نتيجة تأثره بقيـ 

 .2وتوجيات تمؾ الجماعة

انطبلقػا ممػػا تقػػدـ يمكننػا القػػوؿ أف الجماعػػة المرجعيػة ىػػي تمػػؾ المجموعػة مػػف النػػاس التػي يكػػوف ليػػا تػػأثير 
وكيات وتصػػرفات المنتمػػيف ليػػا نتيجػػة لوجػػود التفاعػػؿ والتبػػادؿ بػػيف أفرادىػػا،  ومػػف ثػػـ يمكػػف أف تسػػتخدـ عمػػى سػػم

 كييكؿ أو إطار مرجعي بالنسبة لؤلفراد في تشكيؿ مواقفيـ وسموكياتيـ.

يجة يمكف القوؿ أنو توجد العديد مف األنماط المختمفة لمجماعات المرجعية نت ثانيا/ أنكاع الجماعات المرجعية:
 :3المعايير التي تـ اعتمادىا في عممية التقسيـ، لكف عمى العمـو يمكف تقسيميا بشكؿ عاـ إلى ما يمي

الجماعات األولية ىي تمؾ الجماعات التي تتكوف مف عدد قميؿ مف  :الجماعات األكلية كالجماعات الثانكية (1
، األصدقاء، والجيراف، زمبلء العمؿ، األفراد والتي يكوف الفرد عمى اتصاؿ مباشر معيا وتتمثؿ في األسرة

وغيرىا. أي أف الفرد يوطد عبلقات شخصية مع ىذه الجماعات باإلضافة إلى أنو يكوف في اتصاؿ مباشر 
ومتكرر معيا. بينما  الجماعات الثانوية فيي تمؾ الجماعات التي تتصؼ بكثرة أعضائيا مما يجعؿ 

صية ولقاءات غير مباشرة مما يؤدي إلى قمة تفاعؿ العبلقات بيف األعضاء فييا ىي عبلقات غير شخ
األعضاء مع بعضيـ البعض، وبالتالي فإف تأثير ىذه الجماعات في سموكيات وتصرفات أعضائيا يكوف 

 أقؿ حدة مقارنة بتأثير الجماعات األولية.

                                                           
1
Michael Solomon et al: Consumer behaviour, Op-Cit, P.350. 

2
 Del. Hawkins, David, L. Mothersbaugh: Consumer behaviour; building marketing strategy, McGraw-Hill 

Irwin, 11
th

 Edition, New York, U.S.A, 2010, P. 227. 
3
 زلاضرات سلوؾ ادلستهلك، مرجع سبق ذكره.ية ادلؤثرة على سلوؾ ادلستهلك، العوامل اخلارج :عصماين سفياف
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ز بالتنظيـ الرسمي الجماعات الرسمية ىي تمؾ الجماعات التي تتمي الجماعات الرسمية كالجماعات غير الرسمية: (2
أي بوجود ىيكؿ رسمي أو بناء داخمي يبيف ويحدد القواعد واألدوار المختمفة لكؿ عضو في الجماعة، كما 
أنيا تقـو بتحديد أىدافيا وتعقد االجتماعات بصفة دورية ومنتظمة في كثير مف األحياف كما ىو الحاؿ 

النوع مف الجماعات تسمية الجماعات المرجعية بالنسبة لمجمعيات، األحزاب والنقابات. ويطمؽ عمى ىذا 
أما الجماعات غير الرسمية فيي  المعيارية وذلؾ ألنيا تزود أفراد أعضائيا بالقيـ الثابتة ومعايير السموؾ.

تمؾ الجماعات التي تتميز بعدـ وجود تنظيـ رسمي أو بناء داخمي محدد ليا بؿ إنيا تتكوف نتيجة لوجود 
األفراد بصورة  تمقائية كونيـ يتشاركوف نفس االىتمامات أو القضايا، ومف أمثمة تواصؿ بيف مجموعة مف 

 ذلؾ نجد أصدقاء الدراسة وزمبلء العمؿ. 

جماعات العضوية ىي تمؾ الجماعات التي تشترط عمى الفرد دفع  جماعات العضكية كجماعات عدـ العضكية: (3
ت، أما جماعات عدـ العضوية فبل تشترط عمى رسـو االنضماـ إلى عضويتيا مقابؿ مجموعة مف االمتيازا

نما ترحب باألفراد الذيف يتبنوف أو يتعاطفوف مع مبادئ وأفكار وقيـ ىذه  الفرد دفع رسـو االنضماـ وا 
 الجماعة.

إف التأثير الذي يتمقاه العضو في الجماعة يؤثر عمى إدراكو ودوافعو وتصرفاتو  ثالثا/ الجماعات المرجعية كالسمكؾ:
لتأثير يتمقاه الفرد العضو مف خبلؿ اتصاالتو وتفاعبلتو مع األفراد اآلخريف في الجماعة، فيو يتصؿ وىذا ا

بأعضاء في الجماعة ويدخؿ في تفاعبلت معيـ وىـ مف ناحيتيـ يسعوف إليو ويبادروف بالتفاعؿ معو، وخبلؿ 
تشكؿ الكثير مف مفاىيمو وتؤثر  ىذه االتصاالت والتفاعبلت االجتماعية يكتسب الفرد خبرات ويتمقى معمومات

عمى مشاعره وسموكو، فالجماعة بذلؾ ُتَكِوف نمط إدراؾ الفرد كما أنيا تحاوؿ تطبيع مدركاتو ومفاىيمو برؤية 
كذلؾ فإف الجماعات المرجعية تمتمؾ تأثيرا مباشرا أو غير مباشر عمى اتجاىات  .1الجماعة ووجية نظرىا

 ة ما يمي:األفراد أو سموكياتيـ، وىذا نتيج

 اإليماف بالمعمومات التي تقدميا؛ (1
 حاجة األفراد لمتعبير عف قيميـ الخاصة حيث تمعب الجماعة المرجعية دور الوسيمة التعبيرية؛ (2
الطاعة التي يكّنيا األفراد لمجماعة واحتراـ المقاييس التي تتعامؿ بيا والمتمثمة في المكافأة أو التعويض  (3

 .2طيعيا ويحتـر مبادئيا وقيمياالذي تمنحو الجماعة إلى كؿ ي

                                                           
 .190سلول عثماف الصديقي، ىناء حافظ بدكم: مرجع سبق ذكره، ص  1

2
Shultz Howard: Pour your heart into it; how starbucks built a company one cup at a time, Hyperion, New 

York, 1997, P 8, 9. 
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انطبلقا مما سبؽ يمكننا القوؿ؛ أنو إذا نظرنا إلى مظير مف مظاىر الحياة االجتماعية والمتمثؿ في 
الجماعات المرجعية فإننا نستنتج أف االنتماء يعتبر عنصرا محددا مف محددات الشخصية ألنو يؤثر في طريقة 

لؾ فمف الصعب أف نفصؿ بيف سموؾ الجماعة وسموؾ الفرد ذلؾ أف التفكير أو التفاعؿ المحيط بالفرد. لذ
لسموؾ الجماعة تأثيره القوي عمى سموؾ الفرد، كما أف الفرد يمكف وصفو مف خبلؿ مفيـو الجماعات التي 
ينتمي إلييا فيو بذلؾ يشارؾ أعضاءىا في الدوافع والميوؿ واالتجاىات ويتمثؿ قيميـ ومعاييرىـ في اتخاذ 

 أو أحكامو أو قيامو بسموؾ معيف.قراراتو 

إف التعرؼ عمى خصائص وسمات الجماعات المرجعية : رابعا/ حمالت التسكيؽ االجتماعي كالجماعات المرجعية 
باإلضافة إلى دراسة عضوية أفراد الجميور في الجماعات مف خبلؿ فيـ العبلقات االجتماعية السائدة في تمؾ 

فعندما يمتمؾ القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي ، الواجب فيميا الجماعات يعد مف األمور األساسية
المعمومات األساسية حوؿ الجماعات المرجعية ألفراد الجميور المستيدؼ فإف ذلؾ يسيؿ مف عممية التخطيط 
لمحمبلت وصياغة الرسائؿ االتصالية عمى أساس سميـ خاصة أف ىذه الجماعات تقرر أنماط السموؾ 

عضائيا، وبالتالي يصب  مف السيولة استثارة األفراد إلى السموؾ المستيدؼ مف خبلؿ ىذه والمعتقدات أل
المعمومات. أي يمكف استخداـ مفيـو الجماعة المرجعية كنقطة بدء في اكتشاؼ البناء االجتماعي الذي يكمف 

االجتماعي، فأعضاء  وراء التبايف الكبير في استيعاب أفراد الجميور واستجاباتيـ لرسائؿ حمبلت التسويؽ
الجميور ىـ أعضاء متفاعموف مع أفراد الجماعات وعميو يمكف االستفادة مف عممية تأثير الجماعات المرجعية 

 عند نشر سموؾ جديد أو نمط حياة جديد أو تغيير اتجاىات أو عند الترويج ألفكار وعادات جديدة.

 (Opinion Leadersالفرع الثالث: قادة الرأم)

ـو قادة الرأي امتدادا لمفيـو الجماعة المرجعية حيث يتمتع بعض األفراد في الجماعات بقدرة يعتبر مفي
عالية ومتميزة في التأثير عمى اآلخريف والسبب في ذلؾ يرجع إلى المكانة االجتماعية أو المكانة العممية. 

التي يكوف عندىا الفرد قادرا  ( كما يمي: قيادة الرأي ىي الدرجةRogersويمكف تعريؼ قادة الرأي حسب روجرز)
عمى التأثير بصورة غير رسمية في اتجاىات األفراد أو في سموكيـ الظاىر بطريقة مطموبة ومتكررة، حيث إف 

. وكما أشرنا إليو في نظرية انتشار المبتكرات التي 1قادة الرأي يؤدوف دورا ميما في نشر األفكار المستحدثة
ف لقادة الرأي مجموعة مف الخصائص التي أىمتيـ ألف يتصدروا قيادة الرأي ، فإاألوؿفصمنا فييا في الفصؿ 

 والتي نوجزىا في النقاط التالية:

 أنيـ يتميزوف بمعدالت مرتفعة مف التعرض لوسائؿ اإلعبلـ؛ أكال:

                                                           
1
Rogers, Everett and Shoemaker Floyd: Communication of Innovation, Op-Cit, P.244. 
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 أنيـ أكثر اىتماما وقراءة في المجاؿ الذي يؤثروف فيو أو المحدد لقيادتيـ؛ ثانيا:

 أنفسيـ وأكثر درجة لممشاركة االجتماعية بالقياس إلى أتباعيـ؛ أكثر ثقة في ثالثا:

 معظـ قادة الرأي أكثر تجديدا، ليذا تطمؽ عمييـ صفة المبتكريف أو المجدديف. رابعا:

لذلؾ يمكننا القوؿ بأف قادة الرأي كذلؾ ليـ أشكاؿ وأدوار مختمفة حيث يمثؿ قادة الرأي إحدى المتغيرات 
تأثير الشخصي فيـ بذلؾ يعتبروف ركيزة ميمة في نقؿ المعمومات لمجميور عف طريؽ األساسية في عممية ال

االتصاؿ الشخصي، وعمى األساس فإذا استطاع القائموف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي تحديد قادة الرأي 
الرأي في الجميور المستيدؼ فإف ذلؾ سيسيؿ بكثير عممية التغيير االجتماعي وذلؾ مف خبلؿ توظيؼ قادة 

( حيث يشير ىذا النموذج إلى أف عممية Two Step of Communicationفي نموذج االتصاؿ ذات الخطوتيف)
تكويف الرأي ليس عممية فردية ولكنيا عممية جماعية، وتفسير ذلؾ أف الناس الذيف يعيشوف أوضاعا اجتماعية 

لؾ عمى اتجاىاتيـ وبرائيـ، إذ يتميز متقاربة عادة ما تجمعيـ مصال  ومشاعر واحتياجات مشتركة وينعكس ذ
أفراد كؿ جماعة عف سواىـ بكونيـ أكثر اتصاال بوسائؿ اإلعبلـ ومصادر المعمومات وأكثر حرصا عمى 
متابعتيا ونقؿ مضمونيا إلى بقية أفراد الجماعات التي ينتموف إلييا وىذا ما يجعؿ مف ىؤالء األفراد يوصفوف 

ىذا ما أشرنا لما تحدثنا عف تغيير السموؾ االجتماعي ودور قادة الرأي في ( و Opinion Leadersبقادة الرأي)
 ذلؾ.

 المطمب الثاني: العكامؿ الحضارية كالثقافية

لعؿ أكثر المحددات الخارجية لمسموؾ اإلنساني شموال ىي الثقافة، وتؤثر الثقافة عمى السموؾ اإلدراكي 
جتماعي الذي يتـ مف خبللو تعمـ المغة والتقاليد واألعراؼ ألفراد الجميور مف خبلؿ عممية إعطاء الطابع اال

والقيـ والتوقعات، وبالنتيجة فإف كؿ ذلؾ لو التأثير المباشر والكبير في سموكيات الجميور باإلضافة إلى أنيا قد 
 تكوف سببا في نجاح أو فشؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي.

 (Social Classالفرع األكؿ: الطبقة االجتماعية)

مف بيف المفاىيـ األساسية الخاصة بالعوامؿ االجتماعية نجد كذلؾ مفيـو الطبقة االجتماعية والتي ليا 
تأثير كبير عمى سموكيات أفراد الجميور الذيف ينتموف إلييا، فاألفراد الذيف يقعوف في نفس الطبقة االجتماعية 

لمعيشة، وبالتالي تكوف لدييـ تقريبا نفس يشتركوف أو يتشابيوف إلى حد كبير في القيـ واالتجاىات وطرؽ ا
 السموكيات.
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تعرؼ الطبقة االجتماعية عمى أنيا؛ مجموعة متجانسة مف األفراد الذيف ليـ نفس  أكال/ مفيـك الطبقة االجتماعية:
كما تـ تعريؼ الطبقة  .1القيـ واالىتمامات والسموؾ أو يبدوف أوجو متقاربة فيما يخص سموكياتيـ أو أرائيـ

جتماعية عمى أنيا؛ الفئات السكانية المكونة لممجتمع ُمرتبة في شكؿ ىرمي يعكس تدرج المراكز االجتماعية اال
ليذه الفئات فيما بينيا ويتصؼ أعضاء كؿ فئة بتشابو خصائصيـ واىتماماتيـ ورغباتيـ والقيـ التي يؤمنوف 

ائص واىتمامات ورغبات وقيـ أخرى. بيا، وىـ بذلؾ يختمفوف عف أعضاء الفئات األخرى الذيف يتصفوف بخص
( بيف Social statusوعمى ىذا األساس فالطبقة االجتماعية التي ينتمي إلييا الفرد تحدد مركزه االجتماعي)

الناس، وعادة ما يعكس المركز االجتماعي لمفرد توقعات المجتمع الخاصة بأسموبو المعيشي بالمقارنة بالطبقات 
 .2الذي يضفيو المركز االجتماعي عميواألخرى إلى جانب االحتراـ 

يعتبر الجميور الذي يتسـ بالتنوع واالنتماء إلى طبقات وفئات متعددة أحد  ثانيا/ الطبقة االجتماعية كالسمكؾ:
عناصر ىذا النظاـ، لذلؾ يتأثر الجميور في تحديد الدور الذي يقـو بو في ىذا النظاـ بمتغيرات عديدة 

أفراده وكذلؾ الفئات أو الطبقات االجتماعية المتنوعة التي ينتمي إلييا، باإلضافة يتصدرىا حاجات واىتمامات 
إلى طبيعة العبلقات االجتماعية بيف أفراد الجميور والطبقات االجتماعية والتي تشير بدورىا إلى حركة السموؾ 

ى رسائؿ حمبلت التسويؽ واتجاىاتو التي تحدد أنماط واىتماـ الجميور وتفسيراتو واستجاباتو كذلؾ إلى محتو 
 االجتماعي.

إف دراسة السمات االجتماعية ألفراد الجميور  ثالثا/ تكظيؼ مفيـك الطبقة االجتماعية في حمالت التسكيؽ االجتماعي:
المستيدؼ مف خبلؿ مفيـو الطبقة االجتماعية بغرض الكشؼ عنيا واتخاذىا معيارا لتصنيؼ الجميور 

ص السائدة داخؿ كؿ طبقة تمكف القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي المستيدؼ، والتعرؼ عمى الخصائ
مف معرفة المضاميف السموكية واالتصالية لكؿ طبقة، وبالتالي يساعد في التخطيط األمثؿ ليذه الحمبلت مف 

ئؿ خبلؿ معرفة الوسيمة االتصالية الجيدة لكؿ طبقة مف طبقات الجميور المستيدؼ وكذلؾ تحديد محتوى الرسا
االتصالية المبلئمة لكؿ مجموعة مف مجاميع الجميور المستيدؼ وىذا حسب خصائصيا داخؿ الطبقة 

 نيوؿ مف المبحث الثاني لمفصؿ الثااالجتماعية التي تنتمي إلييا. وقد أشرنا إلى ىذه النقطة في المطمب األ
 ي.عندما تحدثنا عف تحديد وتحميؿ الجميور المستيدؼ وبناء النموذج التفسير 

 (Cultureالفرع الثاني: مفيـك الثقافة)

                                                           
1
 .143ص مرجع سبق ذكره، عنايب بن عيسى: سلوؾ ادلستهلك؛ عوامل التأثًن البيئية، 
2
 .195أمحد علي سليماف، مرجع سبق ذكره، ص 
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يمكف تعريؼ الثقافة عمى أنيا: ذلؾ الكؿ المركب الذي يشمؿ المعرفة، المعتقدات، واألخبلقيات والقانوف 
والعادات والتقاليد التي يكتسبيا الفرد بصفتو عضو داخؿ المجتمع، فالثقافة مكتسبة يشترؾ فييا الفرد مع 

فقط في تصرفاتو ولكف عمى توقعاتو وكذلؾ في الكيفية التي يجب أف يتصرؼ بيا مع  اآلخريف والتي تؤثر ليس
. كما تـ تعريؼ الثقافة عمى أنيا؛ مجموعة مف الرموز والحقائؽ التي ُيوِجدىا المجتمع وتتوارث جيبل 1اآلخريف

ثؿ األدوات بعد جيؿ وىذه الرموز قد تكوف غير ممموسة مثؿ القيـ والعادات، كما قد تكوف ممموسة م
 2والمنتجات.

 الفرع الثاني: الثقافة كالسمكؾ

تعد الثقافة بمفيوميا العاـ مف أكثر العوامؿ المؤثرة عمى سموؾ الجميور وىي مف المحددات الرئيسية 
لرغبات الفرد وسموكو فبينما نجد المخموقات األقؿ والموجية في سموكيا بالغرائز، فإننا نجد أف السموؾ اإلنساني 

كذلؾ فإف السموؾ اإلنساني يتحدد بشكؿ عاـ وفقا لمتفاعؿ بيف  3بدرجة كبيرة عف طريؽ التعمـ واالكتساب.يوجو 
عادة توجيييو. ومف ثـ يكتسب الفرد مبلم   الفرد والثقافة حيث يعمؿ ىذا التفاعؿ عمى تعديؿ السموؾ الفردي وا 

تماعيا لمفرد بحيث يصب  متبلئما مع وصفات شخصية مف خبلؿ تفاعمو مع اآلخريف، ويعتبر ذلؾ تطويعا اج
نمط الحياة السائد والمقبوؿ في الثقافة التي ينتمي إلييا، وبذلؾ يتعمـ الفرد أنماط السموؾ التي يتوقعيا منو 

كما أف كؿ ثقافة مف الثقافات تسيطر عمييا اتجاىات عامة وشاممة تطبعيا بطابع خاص يميزىا عف  4المجتمع.
سموؾ الفردي يعتبر مجرد اتفاؽ وتوافؽ مع التعاليـ والمثؿ والقيـ واالتجاىات الثقافية غيرىا وبالتالي فإف ال

الموجودة بالفعؿ، وىذا يعني أف كؿ ثقافة مف الثقافات ال تخمو مف وجود نسؽ لمقيـ خاص بيا وأف ىذا النسؽ 
الذي يبرر سموؾ األفراد  ىو الذي يعطي ىذه الثقافة تماسكيا واستقرارىا بؿ وحتى استمراريتيا، كما أنو ىو

 وأفكارىـ.

 الفرع الثالث: حمالت التسكيؽ االجتماعي كالثقافة

ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ عزؿ رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي وما تحممو مف أفكار ومضاميف 
ييا وما تحممو عف ثقافة الجميور المستيدؼ، لذلؾ فإف ثقافة الجميور المستيدؼ والبيئة الثقافية التي يعيش ف

مف قيـ ومعتقدات وكذلؾ المستوى الثقافي والتعميمي لو، كؿ ذلؾ يؤثر بشكؿ كبير عمى نوع الرسالة االتصالية 
لحمبلت التسويؽ االجتماعي وكذلؾ في طبيعة المغة المستخدمة لمخاطبة ىذا الجميور. لذلؾ فإف الكشؼ عف 

                                                           
1
Del. Hawkins, David, L. Mothersbaugh: Op-Cit, 2010, P. 42.  

2
 .211، ص 2010ر كالتوزيع، عماف، األردف، التسويق كفق منظور فلسفي كمعريف معاصر، مؤسسة الوراؽ للنشاحساف دىش جالب، ىاشم فوزم العبادم: 
3
 .211ادلرجع نفسو، ص.
4
 .121خالد بن عبد الرمحن اجلريسي، مرجع سبق ذكره، ص.



  

283 
 

 ...........................المدخل المأثور في دراسة الجمهور....الث:..........................الفصل الث  

ف توظيفيا في رسائؿ حمبلت التسويؽ يمكف أف يجعؿ منيا القيـ الثقافية المؤثرة عمى الجميور المستيدؼ وحس
أكثر قبوال لدى أفراد الجميور المستيدؼ، وىذا ما أشرنا إليو لما تحدثنا عف نظرية الغرس الثقافي وكذلؾ ما 
أوضحناه في إستراتيجية إنشاء المعاني أو بناء الصورة الذىنية كأحد اإلستراتيجيات اإلقناعية المستخدمة في 

 ت التسويؽ االجتماعي.حمبل

 (Situational Factors)المطمب الثالث: العكامؿ المكقفية

تشير العوامؿ الموقفية إلى مجموعة العوامؿ التي ترتبط بالموقؼ االتصالي لحمبلت التسويؽ االجتماعي 
بلت مع أفراد الجميور المستيدؼ، وتعتبر العوامؿ الموقفية ذات أىمية كبيرة في موضوع االتصاؿ وحم

التسويؽ االجتماعي كونيا تمثؿ الركيزة األساسية التي يمكف مف خبلليا تصميـ الرسائؿ االتصالية التي تؤثر 
 بفاعمية في سموؾ الجميور المستيدؼ.

 الفرع األكؿ: مفيكـ العكامؿ المكقفية

التصالي يمكف تعريؼ الظروؼ أو العوامؿ الموقفية بأنيا عوامؿ الزماف والمكاف المحيطة بالموقؼ ا
لحمبلت التسويؽ االجتماعي والتي تؤثر بصفة محددة في سموؾ أفراد الجميور المستيدؼ تجاه القضية المعمف 

. انطبلقا مف التعريؼ يمكننا القوؿ أف العوامؿ الموقفية تؤثر بصفة مؤقتة عمى سموؾ الجميور، كما أف 1عنيا
استنا ىذه عمى العوامؿ الموقفية المتعمقة بمحيط ىذه العوامؿ ىي عديدة ومتنوعة لذلؾ فإننا سنركز في در 

االتصاؿ والتي تشمؿ الظروؼ والعوامؿ البيئية المحيطة بأفراد الجميور المستيدؼ عند استقباؿ رسائؿ حمبلت 
التسويؽ االجتماعي والتي تؤثر في كمية المعمومات التي يحصموف عمييا أو ينتبيوف ليا ويستوعبونيا مف 

ء كاف ذلؾ بطريقة شخصية أو غير شخصية، ومدى جدوى وفاعمية المعمومات في التأثير مصادر مختمفة سوا
عمى أفراد الجميور المستيدؼ. ويمكف توضي  أىـ العوامؿ الموقفية المحيطة بعممية االتصاؿ في النقاط 

 التالية:

( ذلؾ االتصاؿ Personal Communicationيقصد باالتصاؿ الشخصي) أكال/ الظركؼ المحيطة باالتصاؿ الشخصي:
المباشر الذي يتـ بيف القائـ عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي وبيف أفراد الجميور المستيدؼ وجيا لوجو، 
ويؤثر ىذا النوع مف االتصاؿ عمى كمية المعمومات يستقبميا أفراد الجميور المستيدؼ وكذلؾ عمى فيـ 

 .واستيعاب رسائؿ وأفكار حمبلت التسويؽ االجتماعي

                                                           
1
 .275، ص.أمحد علي سليماف: سلوؾ ادلستهلك، مرجع سبق ذكره
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لما كاف  االتصاؿ الشخصي يتـ مباشرة بيف القائـ عمى حمبلت  ا/ الظركؼ المحيطة باالتصاؿ غير الشخصي:ثاني
 Impersonalالتسويؽ االجتماعي وأفراد الجميور المستيدؼ، فإف الموقؼ في حالة االتصاؿ غير الشخصي)

Communicationالوسيط في التعامؿ بيف  ( خبلؼ ذلؾ حيث يستدعي األمر وجود وسيمة اتصاؿ تكوف بمثابة
الطرفيف، ومف ثـ فإف ظروؼ وعادات استعماؿ أفراد الجميور لوسائؿ االتصاؿ تؤثر بشكؿ كبير في استقباؿ 

 رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي وكذلؾ تؤثر في طريؽ تأويميـ لرسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي.

( والتي تعني اكتظاظ الفقرة اإلعبلنية بالوسيمة Advertising Clutterكما أف تواجد مفيـو التزاحـ اإلعبلني)
االتصالية بكـ ىائؿ مف اإلعبلنات التي تحمؿ في طياتيا العديد مف المعمومات يقمؿ مف احتمالية استقباؿ 

 .1واستيعاب أفراد الجميور المستيدؼ لمحتوى رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي

يقصد باإلطار الزمني لعممية االتصاؿ توقيت بث رسائؿ حمبلت التسويؽ  ثالثا/ اإلطار الزمني لعممية االتصاؿ:
االجتماعي وىو مف العوامؿ الموقفية الميمة كوف أف التوقيت السميـ لبث رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي 

عي يزيد مف احتمالية تعرض أفراد الجميور المستيدؼ ليا، كأف تكوف فترة بث رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتما
في الفترة الصباحية أو المسائية. كما أف مدة بث الرسائؿ ومعدؿ التكرار اليومي لعرض وبث رسائؿ حمبلت 
دراؾ أفراد الجميور ألفكار ومضاميف تمؾ  التسويؽ االجتماعي لو دور كبير في التأثير عمى استقباؿ وا 

 الحمبلت.

 الجتماعيالفرع الثاني: تكظيؼ العكامؿ المكقفية في حمالت التسكيؽ ا

تكمف أىمية العوامؿ الموقفية خاصة المحيطة بالعممية االتصالية لحمبلت التسويؽ االجتماعي في كونيا 
سبلح ذو حديف فيي تحمؿ في طياتيا عنصر التشويش الذي يعمؿ عمى عدـ وصوؿ رسائؿ حمبلت التسويؽ 

اعمية رسائميا، وعمى ىذا األساس االجتماعي إلى أفراد الجميور المستيدؼ بالوجو المطموب مما يضعؼ مف ف
يتعيف عمى القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي توفير العوامؿ الموقفية الجيدة التي تسيـ في زيادة 
فاعمية العممية االتصالية لحمبلت التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ توظيؼ أحسف الوسائؿ االتصالية كفاءة وقدرة 

 والتأثير فييـ بالشكؿ المرغوب. في الوصوؿ إلى الجميور المستيدؼ

 (Marketing Factorsالمطمب الرابع: العكامؿ التسكيقية)

لما نتكمـ عف العوامؿ التسويقية فإننا نكوف في صمب موضوع حمبلت التسويؽ االجتماعي،  فالعوامؿ 
شكؿ ىذه العوامؿ التسويقية ىي تمؾ العوامؿ المتحكـ بيا مف قبؿ القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي وت

                                                           
1
 .277ادلرجع نفسو، ص.
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كبل متكامبل وأي نظرة تجزيئية ليذا الكؿ المتكامؿ يعد بمثابة قصور تسويقي. وقد فصمنا في العوامؿ التسويقية 
 مزيج المداخبلت ومثمث الجميور.وكذلؾ  مف خبلؿ معالجة في الفصؿ األوؿ لما تطرقنا إلى المزيج التسويقي 

ؿ خارجة عف نطاؽ المنظمة القائمة عمى حمبلت التسويؽ فإذا كانت العوامؿ غير التسويقية ىي عوام
االجتماعي فإف األمر خبلؼ ذلؾ في العوامؿ التسويقية، وتشير نتائج الدراسات واألبحاث الميدانية في مضمار 
التسويؽ بشكؿ عاـ والتسويؽ االجتماعي عمى وجو الخصوص إلى أف نجاح االتصاالت التسويقية ال يتحقؽ 

الترويج أو استخداـ األدوات الترويجية فحسب، فعناصر المزيج التسويقي االجتماعي األخرى مف خبلؿ أنشطة 
قناعية، وتذكيرية لمجميور المستيدؼ . 1تمعب دورا حيويا في االتصاؿ والتواصؿ حيث تنقؿ رسائؿ إببلغية، وا 

الجميور المستيدؼ ( أف جيود التسويؽ االجتماعي وأىدافو قد تبدد ويصاب Lefebvreكما يؤكد ليفيبفر)
باإلحباط وكذلؾ أصحاب المصال  في المنظمة القائمة عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي عندما يكوف اتجاه 
الحمبلت والبرامج التسويقية ومداخبلتيا معاكسا أو متناقضا مع الرسائؿ الترويجية التي تسبؽ أو ترافؽ ىذه 

عي غير متجانس أو متوافؽ ضمنيا أو يكوف منعزال عف الحمبلت، أو عندما يكوف المزيج التسويقي االجتما
 .2جيود االتصاالت التسويقية

انطبلقا مف كؿ ما سبؽ يتبيف لنا أف لكؿ عنصر مف عناصر المزيج التسويقي االجتماعي قدرة متغيرة 
عمى توصيؿ رسالة معينة إلى الجميور المستيدؼ، األمر الذي يتطمب مف القائميف عمى حمبلت التسويؽ 
االجتماعي العمؿ عمى تطوير وتنفيذ توليفة مناسبة مف المزيج التسويقي االجتماعي بما يوائـ خصائص أفراد 
الجميور المستيدؼ وبالشكؿ الذي يمبي حاجاتو ورغباتو مف خبلؿ إبراز المنافع الجوىرية ذات القيمة المضافة 

 ر وتسييؿ عممية تبني السموكيات المرجوة.التي يقدرىا الجميور المستيدؼ مف أجؿ تشجيعو عمى تقبؿ األفكا

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .207بشًن العالؽ: التسويق االجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص.
2
 .208ادلرجع نفسو، ص.
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 خالصة الفصؿ:

يمثؿ الجميور أو المساىـ أحد أبعاد العممية االتصالية، ومحور االستقطاب في حمبلت التسويؽ 

لذلؾ فإف معرفة بنية وخصائص  االجتماعي فيو المخاطب بالرسائؿ المتنوعة بغية الوصوؿ إليو والتأثير فيو،

ر مف األمور الضرورية في تخطيط وتصميـ حمبلت التسويؽ االجتماعي، وذلؾ ألنيا تزود القائـ الجميور تعتب

بعممية االتصاؿ بمعمومات ىامة عف الجميور المستيدؼ الشيء الذي يسم  بإعداد رسالة اتصالية توافؽ 

جاتو ودوافعو دراسة سموؾ الجميور االتصالي واحتيا ،باإلضافة إلى ذلؾ فإفخصائص وسمات ىذا الجميور

والعوامؿ المؤثرة فيو الداخمية منيا والخارجية يعتبر مف األمور الحاسمة في نجاح رسائؿ حمبلت التسويؽ 

 االجتماعي.
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رابعالفصؿ ال  
 التأصيؿ النظرم لمصحة العامة كالتكعية الصحية

 تمييد
 ة حكؿ الصحة العامةمفاىيـ أساسيالمبحث األكؿ: 

 ماىية الصحة العامة المطمب األكؿ:    
 التطكر التاريخي لمفيـك الصحة العامة المطمب الثاني:    
 مجاالت كمؤشرات الصحة العامة المطمب الثالث:    
 أساليب تحقيؽ الصحة العامة المطمب الرابع:    

 السمكؾ الصحي المبحث الثاني:
  لصحة السمككيةالمطمب األكؿ: ماىية ا    
 مفيـك كأنماط السمكؾ الصحي المطمب الثاني:    
 دات السمكؾ الصحيأبعاد كمحد المطمب الثالث:    
 نظريات كنماذج السمكؾ الصحي المطمب الرابع:    

 آلية التثقيؼ الصحي لتعزيز الصحة العامة المبحث الثالث:
 مفيكـ التثقيؼ الصحي المطمب األكؿ:    
 أىداؼ التثقيؼ الصحي لثاني:المطمب ا    
 مجاالت كأساليب التثقيؼ الصحي المطمب الثالث:    
 عناصر كمقكمات التثقيؼ الصحيالمطمب الرابع:     

 التكعية الصحية المبحث الرابع:
 مفيـك الكعي الصحي المطمب األكؿ:    
 أىمية كأىداؼ الكعي الصحي المطمب الثاني:    
 الكعي الصحي كالعكامؿ المؤثرة فيو جكانب المطمب الثالث:    
 مراحؿ تككيف الكعي الصحي المطمب الرابع:    

 خالصة الفصؿ
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 :رابعمقدمة الفصؿ ال

سية إف تحسيف الوضع الصحي لمجميور ورفع مستوى الصحة العامة لمفرد والمجتمع يرتبط بدرجة أسا
بمستوى الوعي الصحي ألفراد الجميور، فمف غير الممكف التفكير برفع مستوى صحة الفرد بمعزؿ عف مستوى 
وعيو ومعرفتو بالمعمومات والقواعد الصحية األساسية، فالتوعية الصحية لمفرد والجميور ىي األساس الداعـ 

ئمة بيف الصحة العامة والتوعية الصحية لممحافظة عمى صحة الجميور والمجتمع ككؿ. لذلؾ فإف العبلقة القا
ىي عبلقة قوية وحتمية ومتواصمة، وتأتي أىمية التوعية الصحية مف منطمؽ أف التعامؿ مع الكثير مف 
المشاكؿ الصحية والسعي لمسيطرة عمييا يعتمد عمى اتخاذ تدابير خاصة متعمقة بالسموؾ البشري غير الواعي، 

ؿ المعمومات المناسبة لمجميور عبر برامج التثقيؼ الصحي أو عبر والذي يمكف تعديمو مف خبلؿ إيصا
حمبلت التسويؽ االجتماعي في مجاؿ الصحة العامة لمتأثير في مواقفيـ وسموكياتيـ، وبالتالي زرع السموكيات 

لذلؾ ومف  .الصحية السميمة عمى أسس عممية صحيحة وىو مف شأنو أف يعزز مف الصحة العامة لممجتمع
ء فكرة عف مفيـو الصحة العامة وبليات تعزيزىا مف خبلؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي أو برامج أجؿ إعطا

التثقيؼ الصحي وصوال إلى مفيـو الوعي الصحي ارتأينا أف نعالج ىذا الفصؿ مف خبلؿ المباحث األربعة 
 التالية:

 مفاىيـ أساسية حوؿ الصحة العامة؛ 
 السموؾ الصحي؛ 
  يز الصحة العامة؛بلية التثقيؼ الصحي لتعز 
 .التوعية الصحية 
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 المبحث األكؿ: مفاىيـ أساسية حكؿ الصحة العامة

ال تقؼ عممية بناء اإلنساف عند الجانب التعميمي بؿ تسبقو في جوانب التنشئة وتتبلـز معو منذ والدتو 
ذا يحتؿ قطاع الرعاية وحتى مماتو في جوانب الرعاية الصحية والتغذية وفي توفير األمف واالستقرار لو، ل

الصحية أىمية فائقة ضمف قطاعات التنمية االجتماعية باعتباره القطاع المسؤوؿ عف حماية السكاف مف كافة 
مف ىنا كاف يسيـ بو بصورة مباشرة في تحسيف نوعية الحياة وزيادة اإلنتاجية.  بمااألمراض والوقاية منيا، و 

طنيف وتسابؽ الدوؿ في تقديـ أحسف الخدمات الصحية وأفضميا االىتماـ العالمي بالرعاية الصحية لمموا
لمواطنييا والعمؿ عمى تطوير مؤسسات الرعاية الصحية وتزويدىا بكؿ جديد في مجاؿ التقنية الطبية والخبرات 
ة العممية، واإلنفػاؽ عمى التعميـ الطبي ودعػـ األبحاث والدراسػات فػي شتػى مجػاالت الطػب والمعالجة والوقاي

وصحة البيئة، إيمانا بأىمية الصحة العامة كخطوة أولى ىامة في بناء المواطف القادر عمى اإلسياـ في خدمة 
 مجتمعو ووطنو في كافة المجاالت، كؿ بحسب طاقتو ووفؽ قدراتو.

نما أصبحنا ننظر إليو عمى أنو  لذلؾ لـ يعد فيـ الصحة يقتصر عمى فيـ البعد العضوي الحيوي فقط وا 
، وىذا ما يسعى مفيـو الصحة العامة عوامؿ ثبلثة ىي: العضوية الحيوية والنفسية السموكية واالجتماعيةتداخؿ 

 لتأكيده، ونحف بدورنا سوؼ نعالج ىذه القضية انطبلقا مف المطالب التالية:

 ماىية الصحة العامة؛ 
 التطور التاريخي لمفيـو الصحة العامة؛ 
 مجاالت ومؤشرات الصحة العامة؛ 
 ب تحقيؽ الصحة العامة.أسالي 
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 المطمب األكؿ: ماىية الصحة العامة 

بالرغـ مف أنو يمكف بيع وشراء الخدمات الصحية إال أف الصحة ال يمكف االتجار بيا، لذلؾ فحينما 
نتناوؿ قضية التنمية في العالـ البد أف نبرز الموقع الذي تحتمو الصحة عمى خريطة التنمية، أي أف الصحة ال 

زؿ عف عناصر التنمية نظرا لمعبلقة الوثيقة والتفاعؿ الديناميكي بيف صحة اإلنساف صانع التنمية وبيف تنع
تعتبر الصحة ىدفا مف أىداؼ التطور االجتماعي واالقتصادي فيي حؽ أساسي لجميع  التنمية كيدؼ، ليذا

ؼ المرجوة في تحقيؽ رفاىية الشعوب عبلوة عمى أنيا وسيمة ميمة إلى جانب الوسائؿ األخرى لبموغ األىدا
 الشعوب والمجتمعات.

لقد عاش العالـ سنوات طويمة مف عمره وفي تصوره أف ميمة العمـو الطبية ىي عبلج المرضى فإذا 
امتدت ىذه الميمة إلى أكثر مف ذلؾ فإنيا ال تتجاوز الوقاية مف األمراض، غير أف ىذا المفيـو قد تغير في 

قياـ منظمة الصحة العالمية، حيث اشتد الجدؿ حوؿ تحديد مفيـو الصحة فكاف  السنوات األخيرة وخاصة منذ
الشائع بيف األطباء والمشتغميف في المجاؿ الصحي بأف الصحة تعني: غياب المرض الظاىر وخمو اإلنساف 

صحي ،  . فطالما أف جسـ اإلنساف قد خبل مف العمة وبرأ مف الداء فذلؾ معناه أف ىذا الجسـ1مف العجز والعمؿ
ولكف ىذا المفيـو لـ يقنع الذيف تولوا أمر المنظمة العالمية لمصحة واعتبروا أف ىذا المفيـو ىو إىدار لمعنى 

لذلؾ لـ تعد الصحة مفيـو طبيا بحتا بؿ ظاىرة اجتماعية الصحة ويجعؿ دورىا سمبي لمجرد أنو عبلج لمداء. 
راض وظيور األمراض المزمنة باإلضافة إلى جد حيوية في كؿ المجتمعات، وقد أدى تغير خريطة األم

السموكيات غير الصحية إلى تغيير فيمنا لمصحة والمحددات االجتماعية والنفسية والسموكية المتفاعمة معيا، 
وعميو وقبؿ البدء بتعريؼ الصحة العامة البد في البداية مف مناقشة مفيـو الصحة عموما، واالنتقاؿ بعد ذلؾ 

ة العامة، فمفيـو الصحة لدى اإلنساف ال تقتصر فقط عمى التكامؿ البدني أو الجسماني لمناقشة مفيـو الصح
بؿ يشمؿ أيضا الجانب النفسي والجانب العقمي واالجتماعي وبمعنى بخر يشمؿ الصحة الجسمية والصحة 

 النفسية والصحة العقمية والصحة السموكية لئلنساف.

 الفرع األكؿ: مفيكـ الصحة العامة لغة

( والتي تعني في األصؿ Healالجذر أو الكممة اإلنجميزية) ( مأخوذة مفHealthكممة الصحة)إف 
، أي أف الصحة ىي 2( والتي تعني كذلؾ كمياHolos( والتي ىي أيضا مأخوذة مف الكممة اليونانية)Wholeكميا)

ة. وقد جاء في لساف مصطم  شامؿ أو مفيـو شمولي يضـ مجموعة مف األبعاد المحيطية واالجتماعية والبيئي

                                                           
1
 .17ص. ، 2003مصر، األزاريطة، دار ادلعرفة اجلامعية، الصحة العامة بٌن البعدين االجتماعي كالثقايف، عبد احملي زلمود حسن صاحل:

2 T. F. Hoad. The Concise Oxford Dictionary of English Etymology: Oxford University Press; 1986. 
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حاح بمعنى خبلؼ السقـ وذىاب المرض،  حة والصِّ العرب البف منظور تعريؼ الصحة كما يمي: الصُّ  والصِّ
. وجاء في المعجـ الوجيز مف 1وقد ص َّ فبلف مف عمتو واستص ... وىو أيضا البراءة مف كؿ عيب وريب

البرُء مف كؿ عيب أو ريب فيو صحي  أي سميـ مف  مجمع المغة العربية ما يمي: الصحة في المغة العربية ىي
. كما ورد في 2العيوب واألمراض، والصحة في البيئة حالة طبيعية تجري أفعالو معيا عمى المجرى الطبيعي

( تعريفا لمصحة كما يمي: الصحة ىي الحالة التي يكوف فييا الجسـ Petit Larousse de Le Médicineقاموس)
 .3عضاء تؤدي وظائفيا بطريقة عاديةسميما مف األمراض واأل

انطبلقا مف التعريفات المقدمة لمصطم  الصحة يتض  أنيا تركز بشكؿ كبير عمى صحة الفرد في حيف 
أف مصطم  الصحة العامة والذي يتكوف مف كممتيف إحداىما ىي الصحة، والثانية ىي العامة والتي تشير إلى 

فراد المجتمع وىذا ما يؤكد ضرورة دراسة العامة أو األفراد حتى جممة المستفيديف مف الصحة أي الناس أو أ
وعميو فمصطم  الصحة العامة ىو مفيـو أوسع يشمؿ في طياتو مفيـو . يمكف تحقيؽ أعمى مستوى صحي ليـ

واسعة مف األنشطة التي يجري تنظيميا عمى جميع مستويات الصحة الشخصية فيو بذلؾ يشير إلى طائفة 
ؼ ىذه األنشطة أف تحقؽ بطريؽ مباشر أو غير مباشر تحسيف صحة السكاف وذلؾ مف المجتمع، وتستيد

 خبلؿ وقايتيـ مف المرض أو إطالة أعمارىـ أو تعزيز صحتيـ. 

الصحة العامة لئلشارة إلى نظاـ مف ُنُظـ الصحة العمومية)العامة(، عمما  كذلؾ يمكف استخداـ مصطم 
العاـ وتستيدؼ في المقاـ األوؿ تحسيف الصحة باتخاذ تدابير  بأف ىذا النظاـ ىو خدمة يموليا القطاع

. كما عرفت 5. كما تعني الصحة العامة، الميداف الطبي المعني بحفظ صحة المجتمع ككؿ وتحسينيا4مجتمعية
الصحة العامة كذلؾ عمى أنيا: فف وعمـ صحة المجتمع المعني باإلحصاء، والوبائيات، وحفظ الصحة، والوقاية 

مراض الوبائية واستئصاليا، وىي بذلؾ عبارة عف جيد ينظمو المجتمع لتعزيز صحة الناس وحفظيا مف األ
. كذلؾ 6واستعادتيا، والصحة العامة ىي كذلؾ عبارة عف مؤسسة اجتماعية باإلضافة إلى كونيا خدمة وممارسة

ظ صحة الناس وتعزيزىا فقد تـ تعريؼ الصحة العامة عمى أنيا: ىي أحد الجيود التي ينظميا المجتمع لحف
ية لصوف صحة جميع الناس  واستعادتيا، وىي عبارة عف توليفة مف العمـو والميارات والمعتقدات موجَّ
وتحسينيا مف خبلؿ إجراءات جماعية أو اجتماعية. وتركز البرامج والخدمات والمؤسسات المعنيَّة بيا عمى 

                                                           
1
 .2401مادة صحح، ص.ابن منظور: مرجع سبق ذكره، 
2
 .16، ص. 1997أمًنة منصور يوسف: ادلدخل االجتماعي للمجاالت الصحية الطبية كالنفسية، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية مصر، 

3
André Donart et Jacques Bournef : Petit Larousse de la médicine, Tome 2, 1983, P. 819. 

4
ف، مذكرة لنيل شهادة عصماين سفياف: دكر التسويق يف قطاع اخلدمات الصحية من كجهة نظر ادلستفيدين متها )ادلرضى(، دراسة ميدانية مبصحة الصنوبر مبدينة سطي

، نقال عن معجم 24، ص 2008يعقوب الطاىر، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيًن، جامعة زلمد بوضياؼ، ادلسيلة، اجلزائر، ادلاجستًن غًن منشورة، حتت إشراؼ: بن 
 .1995، الصادرة عاـ 38بالؾ الطيب، الطبعة 

5
 .1994، الصادرة 28، نقال عن: معجم دكرالند الطيب ادلصور، الطبعة  24دلرجع نفسو، صا
6
 .1996، نقال عن: معجم ستيدماف الطيب اإللكتكين، 24ادلرجع نفسو، ص 
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، وتتغير أنشطة الصحة العمومية بتغيُّر التكنولوجيا الوقاية مف المرض واالحتياجات الصحية لعمـو السكاف
والقيـ االجتماعية غير أف مرامييا تبقى كما ىي ببل تغيير، وتتمثؿ ىذه المرامي في: خفض معدالت المرض 
والموت، وتقميؿ ما يسبِّبو المرض لمسكاف مف انزعاج وعجز، وعمى ىذا األساس  ُتعتبر الصحة 

 . 1جتماعية واختصاص عممي وممارسةالعموميػة)العامة( مؤسسة ا

 الفرع الثاني: مفيـك الصحة العامة اصطالحا

إف مفيـو الصحة في األبحاث والدراسات الصحية واالجتماعية مف المفاىيـ األساسية التي تعددت 
واختمفت النظريات والمداخؿ حوؿ تعريفيا، فالصحة مفيـو نسبي مف القيـ االجتماعية ويختمؼ تعريفيا مف 

جتمع آلخر ومف ثقافة ألخرى تبعا لمنظريات التي يتبناىا المجتمع، فيي بذلؾ مفيـو تختمؼ فيو براء الكثير م
 مف األفراد والباحثيف ويصعب تحديده كما يصعب قياسو، ومع ذلؾ فقد جرت محاوالت كثيرة لتعريؼ الصحة. 

تشير إلى حالة مف التوازف النسبي  ويستخدـ مفيـو الصحة العامة اصطبلحا عمى َمْعَنَيْيف، األوؿ أنيا
لوظائؼ الجسـ وىي بالتالي تقابؿ المرض كحالة انحراؼ عف الحالة الطبيعية. أما االستخداـ الثاني فيشير إلى 
عمـ وفف الوقاية مف المرض واالرتقاء بالصحة مف خبلؿ المجيودات المنظمة مف طرؼ المجتمع وتشمؿ 

( فقد عرؼ الصحة عمى أنيا: حالة التوازف النسبي Perkinsا العالـ بركينز)أم. 2العديد مف المجاالت والمياديف
لوظائؼ الجسـ، وأف حالة التوازف تنتج مف تكيؼ الجسـ مع العوامؿ الضارة التي يتعرض ليا وأف تكيؼ الجسـ 

صحة عمى . أما الدكتور فوزي جاد ا فيعرؼ ال3عممية ايجابية تقـو بيا قوى الجسـ لممحافظة عمى توازنو
أنيا: الصحة مف ناحية شدتيا يمكف أف ينظر إلييا عمى أنيا مدرج قياس أحد طرفيو الصحة المثالية والطرؼ 

 .4اآلخر ىو انعداـ الصحة)الموت(، وبيف الطرفيف درجات متفاوتة مف الصحة

 1948 ويعد تعريؼ منظمة الصحة العالمية لمفيـو الصحة مف أكثر التعريفات شمولية، حيث أقرت عاـ
نما ىي حالة مف السبلمة والكفاية  التعريؼ التالي: الصحة ليست مجرد الخمو مف األمراض والعاىات، وا 

. وقد نقض بذلؾ تعريؼ المنظمة العالمية لمصحة محدودية 5والتكامؿ الجسدي والنفسي والعقمي واالجتماعي
عمى أف لمصحة خصائص يمكف  التعريؼ الذي ربط الصحة بما يناقضيا وفقط، حيث أكد تعريؼ المنظمة

 إبرازىا في النقاط التالية:

                                                           
1
 .1988، نقال عن: معجم جوف الست، معجم الوبائيات، 24ادلرجع نفسو، ص 
2
 .25ص. مرجع سبق ذكره،عبد احلي زلمود: الصحة العامة بٌن البعدين الثقايف كاالجتماعي،
3
 .13،ص.2000 األردف، عماف، ،الطبعة األكىل الشركؽ، أمين مزاىرة: الصحة كالسالمة العامة،
4
 .48،47، ص1991، مصر، إقباؿ إبراىيم سللوؼ: العمل االجتماعي يف رلاؿ الرعاية الطبية؛ اجتاىات نظرية، دار ادلعرفة، اإلسكندرية
5
 .40ص. ،2000 بًنكت، الطبعة األكىل، دار النهضة العربية، أمحد فايز النماس: اخلدمة االجتماعية الطبية،
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 الصحة ال تعني الخمو مف األمراض؛ أكال:

التكامؿ بيف الجوانب البدنية والنفسية واالجتماعية أي أف لمصحة ثبلثة مكونات وأبعاد مترابطة جدا مع  ثانيا:
 بعضيا البعض؛

 اكتماؿ الصحة؛انتقاص أي عنصر مف ىذه العناصر ينتج عنو عدـ  ثالثا:

 نسبية الصحة فبل يمكف تحديدىا تحديدا مطمقا يميز بيف ما ىو مثاليا وما ىو دوف ذلؾ. رابعا:

انطبلقا مما سبؽ يتض  لنا أف منظمة الصحة العالمية الصحة قد عرفت الصحة ولـ تعرؼ الجانب 
وضي  الصورة المحددة المقابؿ ليا أال وىو المرض، ولذلؾ البد أف نحدد مفيـو المرض حتى نستطيع ت

لمصحة، فالمرض ىو حالة االنحراؼ عف الحالة الطبيعية لمفرد جسميا أو عقميا أو اجتماعيا أو نفسيا أو 
سموكيا وقد يكوف ىناؾ انحراؼ في أكثر مف جانب مف الجوانب المحددة لمشخصية اإلنسانية، وأف ىذا 

( أو Sickness( ليس مرادفا تماـ لبلعتبلؿ)Illnessاالنحراؼ يمكف أف يكوف نسبيا أو مطمقا. فالمرض)
 (، حيث يمكننا القوؿ ما يمي:Diseaseالسقـ)

 المرض: يمكف أف يحدد بأنو اإلدراؾ الواعي بعدـ الراحة ويؤثر في فردية الكائف الحي وشخصيتو؛ (1
 السقـ: ىو حالة عضوية أو نفسية لبلختبلؿ الوظيفي تؤثر عمى فردية وشخصية الفرد؛ (2
يحدد بأنو حالة مف االختبلؿ الوظيفي والتي يتأثر بيا الجانب االجتماعي وتؤثر عمى عبلقة االعتبلؿ:  (3

 .1الفرد باآلخريف

أما النقطة الثانية والتي تخص تعريؼ منظمة الصحة العالمية ىو تأكيدىا لمفيـو الصحة باعتباره ىدفا 
ذي يمكف أف يوفر مرة واحدة لمجميع الصحة ليست بالشيء الثابت اليسعى القائميف عمى الصحة بتحقيقو، ف

ولكنيا يجب أف تطور وتصاف وتحسف باستمرار بواسطة الجيود المشتركة مف الفرد والمجتمع بيدؼ البموغ إلى 
الصحة السميمة وىذا ما يسعى مفيـو الصحة العامة إلى تحقيقو بيف أفراد المجتمع، وقد اشتمؿ  مفيـو الصحة 

 مف التعريفات نذكرىا فيما يمي: العامة كذلؾ عمى طائفة واسعة

تعريفا لمصطم  الصحة العامة عمى أنيا: الصحة العامة ىي  1920 ( عاـWinslowالعالـ ونسمو)قدـ 
طالة العمر، وترقية الصحة والكفاية، وذلؾ بمجيودات منظمة لممجتمع مف أجؿ  عمـ وفف الوقاية مف المرض، وا 

يـ الفرد الصحة الشخصية وتنظيـ خدمات الطب والتمريض لمعمؿ صحة البيئة ومكافحة األمراض المعدية وتعم
عمى التشخيص المبكر والعبلج الوقائي لؤلمراض وتطوير الحياة االجتماعية والمعيشية ليتمكف كؿ مواطف مف 

                                                           
1
 .26ين سفياف: دكر التسويق يف قطاع اخلدمات الصحية، مرجع سبق ذكره، ص.عصما
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. إف ىذا التعريؼ واسع جدا إذ يشمؿ معظـ العناصر 1الحصوؿ عمى حقو المشروع في الصحة والحياة
سنة مضت، غير أف تركيزه ال يزاؿ  94لعامة عمى الرغـ مف أنو ُأقُتِرح منذ أكثر مف المعاصرة لمصحة ا

منصبا عمى المرض وقائما عمى اإلطار النظري السائد اليـو في ما يتعمؽ بالتصحُّ )حفظ الصحة الشخصية( 
ف كاف يشتمؿ في الوقت نفسو عمى الػُبعد االجتماعي لمصحة والطبيعة الجماع ية إلجراءات أو اإلصحاح، وا 

 الصحة العامة.

كما قدمت منظمة الصحة العالمية تعريفا لمصحة العامة كما يمي: يشير مصطم  الصحة العامة لجميع 
طالة أمد الحياة بيف  التدابير المنظمة سواء كانت عامة أو خاصة لموقاية مف األمراض وتعزيز الصحة وا 

ير الظروؼ الحسنة التي تجعؿ مف الناس يعيشوف حياة السكاف ككؿ، كما ترمي أنشطة الصحة العامة إلى توف
صحية مع التركيز عمى المنيج المجتمعي بأكممو وليس عمى فردية المرضى أو األمراض، وبالتالي فإف الصحة 
العامة تنسجـ مع النظاـ الكمي وليس فقط القضاء عمى مرض وعمى ىذا األساس فإف الصحة العامة تتضمف 

 :2بلثة التاليةالوظائؼ الرئيسية الث

 الصحية؛ واألولويات المشاكؿ لتحديد لمخطر المعرضيف والسكاف المحمية المجتمعات صحة ورصد تقييـ .د 
 واألولويات؛ المحددة والوطنية المحمية الصحية المشاكؿ حؿ إلى تيدؼ العامة التي السياسات صياغة .ق 
 تعزيز ذلؾ في بما التكمفة حيث مف ةوالفعال المناسبة الرعاية عمى يحصموف السكاف جميع أف مف التأكد .ك 

 .الخدمات األمراض مف والوقاية الصحة

وقد أكدت منظمة الصحة العالمية عمى أف اليدؼ األسمى لمصحة العامة ىو توفير أقصى فائدة ممكنة 
ألكبر عدد مف الناس، باإلضافة إلى ذلؾ فقد ركزت بشكؿ كبير عمى المنيج الوقائي مف خبلؿ التركيز عمى 

 مج وحمبلت التثقيؼ والتوعية الصحية.برا

عمى أنيا: العمـ والفف  1998كما تـ تعريؼ الصحة العامة مف طرؼ دائرة الصحة البريطانية عاـ 
. 3المعنياف بالوقاية مف األمراض والمساعدة في تعزيز وحماية وتحسيف الصحة عبر الجيود المنظمة لممجتمع

ئرة الصحة البريطانية، تـ كذلؾ تعريؼ الصحة العامة عمى أنيا: وفي نفس سياؽ التعريؼ المقدـ مف طرؼ دا

                                                           
1
 .41، ص.2004الصحة العامة كالرعاية الصحية من ادلنظور االجتماعي، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  السيد رمضاف: ي،سلول عثماف الصديق

2
http://www.who.int/trade/glossary/story076/en/ accessed on 30/07/2013. 

3
 Acheson, D : Public Health in England, Report of the committee of inquiry into the future development of 

the public health function, Department of Health, England, 1998. P.65. 

http://www.who.int/trade/glossary/story076/en/
http://www.who.int/trade/glossary/story076/en/
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الصحة العامة ىي عبارة عف عمـ وفف ليتمكف كؿ مواطف مف الحصوؿ عمى حقو المشروع في الصحة 
 .1والحياة

انطبلقا مف التعريفات السابقة يمكف القوؿ أف الصحة العامة ليست تخصصا ضيقا وليست نشاطا 
الوقائية مثؿ حماية البيئة وحمبلت التطعيـ وبرامج التوعية الصحية، كما ال يمكف منحصرا في التدخبلت 

حصرىا ضمف بوتقة كادر صحي بعينو وال يمكف اعتبارىا كمجاؿ عممي محدود، بؿ ىي عبارة عف معنى كبير 
طار واسع تتداخؿ فيو جميع العمـو والمجبلت المعرفية وتتشابؾ مع مجموعة متعددة مف العوامؿ  الثقافية وا 

واالقتصادية واالجتماعية والسياسية، وعمى ىذا األساس يمكننا القوؿ عمى أف الصحة العامة ىي جزء ال يتجزأ 
 والعممية التنموية في أي مجتمع. مف العممية االجتماعية

 الفرع الثالث: المفيكـ اإلجرائي لمصحة العامة

وفقا لفيمنا لواقع األمور ولموسائؿ المتاحة لقد تطور مفيـو الصحة العامة عمى مدى تاريخ البشرية 
لمتدخؿ، فالتعقد في عالـ اليـو قد جعؿ مفيوميا متعدد األوجو وفي حالة تحوؿ دائـ. ويجدر بنا أف ندرس 
بعناية كؿ األوجو المختمفة ليذا المفيـو مف جميع الزوايا الممكنة كمما عنت لنا ىذه األوجو بمختمؼ الطرؽ 

يا تحديدىا والتصرؼ حياليا.  لذلؾ وكما أوضحنا بنفا، فمف غير الممكف وضع تعريفا يمكف العديدة التي يتـ ب
وعمى ذلؾ فإننا نقتَرح تعريفا يجمع بيف العناصر المشتركة في التعريفات ، اعتباره مبلئما ومتفقا عميو باإلجماع

 المطمب، كما يمي:العديدة السابقة ويسعى إلى التوافؽ مع المفاىيـ التي تـ تحميميا في ىذا 

ىي عمـ وفف تعزيز عافية الناس البدنية والنفسية واالجتماعية والسموكية وحفظيا واستعادتيا وذلؾ مف 
الصحة خبلؿ تدابير اتقائية، وتشخيصية، وعبلجية، وتأىيمية، تطبؽ عمى البشر وبيئتيـ. كما يشمؿ مفيـو 

صحة االجتماعية وتعميـ أفراد المجتمع كيفية تطوير العامة عمى كؿ مف: الصحة الشخصية والصحة البيئية وال
الحياة االجتماعية وذلؾ مف خبلؿ مجيودات منظمة لممجتمع مف أجؿ الحصوؿ عمى الوقاية مف األمراض 
وترقية الصحة ليتمكف كؿ مواطف لمحصوؿ عمى حقو المشروع في الحياة. إذف ومف خبلؿ كؿ ما تقدـ يتبيف لنا 

يتضمف كؿ المجاالت الصحية المتمثمة بالصحة الشخصية، والبيئية، واالجتماعية،  أف مفيـو الصحة العامة
والنفسية، والسموكية، وعمى ىذا ألساس فإنو يمكننا كذلؾ تمييز أربعة عناصر أساسية متعمقة بمفيـو الصحة 

 العامة وذلؾ كما يمي:

                                                           
1
 .24، ص.1997هباء الدين إبراىيم سالمة: الصحة كالتبية الصحية، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر، 
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ية في الجانب الصحي لذلؾ فيي تتداخؿ تغطي الصحة العامة طيفا واسعا مف التدخبلت الوقائية والعبلج أكال:
 مع كافة التخصصات الطبية؛

نما يشارؾ في برامجيا وأنشطتيا كافة العامميف في الميف  ثانيا: الصحة العامة ال تقؼ عند حد كادر معيف وا 
 الطبية والصحية كما تستوعب جانبا مف أنشطة العامميف في القطاعات األخرى ذات العبلقة بالصحة؛

تسؽ الصحة العامة مع المفيـو الشامؿ لمصحة ومع التحوؿ الكبير الذي يوجد في المجاؿ الطبي والذي ت ثالثا:
 أدى إلى الربط الوثيؽ بيف الصحة والعوامؿ االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية في أي مجتمع؛

خرى، ومف أىميا التسويؽ االجتماعي ترتبط الصحة العامة ارتباطا وثيقا مع بقية العمـو االجتماعية األ خامسا:
مف خبلؿ مساىماتو الفعالة في مجاؿ الصحة العامة عف طريؽ حمبلت التوعية االجتماعية كأسموب تعميمي 

 وقائي لفائدة المجتمع. 

وما تجدر اإلشارة إليو ىو أنو يتوجب لنطاؽ الصحة العامة أف يشمؿ المفاىيـ اآلتية لمرعاية الصحية 
 ي:األولية كما يم

تغطية جميع السكاف بالرعاية التي تقدـ إلييـ وفقا لحاجتيـ، واعتبار تمؾ الرعاية حقا مف حقوؽ اإلنساف  (1
 لكؿ فرد؛

ضماف العدالة لجميع الفئات الجغرافية واالقتصادية والِعْرقية، بغض النظر عف الجنس، ولممسنِّيف والفئات  (2
 الخاصة؛

أىيمية، مع وجود ُنُظـ جيدة لئلحالة إلى مستوَيْي الرعاية الثانوي تقديـ خدمات تعزيزية ووقائية، وعبلجية، وت (3
 والثالثي؛

 تقديـ خدمات فعالة ومقبولة ثقافيا وميسورة الكمفة وممكنة التدبير؛ (4
استكشاؼ بليات تمويمية بديمة مف دوف المساس بااللتزاـ بتمبية احتياجات السكاف والنيوض بالمسؤولية  (5

 االجتماعية؛
 عات المحمية في تطوير الخدمات تعزيزا لبلعتماد عمى النفس وتقميصا لبلعتماد عمى اآلخر؛إشراؾ المجتم (6
ارتباط األساليب المتبعة تجاه الصحة بسائر القطاعات اإلنمائية وتميزىا بإشراؾ تمؾ القطاعات في ىذا  (7

 المضمار في إطار مف التنسيؽ والتعاوف؛
ساسية وتعجيؿ أنشطتيا، باعتبار ىذه المبادرة وسيمة إلنشاء تعزيز مبادرة تمبية االحتياجات التنموية األ (8

 .1ىيكميات مجتمعية متعددة القطاعات ومبتكرة لتحسيف نوعية الحياة
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 المطمب الثاني: التطكر التاريخي لمفيـك الصحة العامة

لذلؾ فمقد  يرى المؤرخوف والميتموف بمجاؿ الصحة العامة أف ىذه األخيرة ليا بذور وجذور تاريخية قديمة،
ظيرت عدة مصطمحات لمفيـو الصحة العامة عمى مر العصور كما جرت محاوالت لتوضي  معناىا 

 ومفيوميا، وارتباط ظيور ىذه المصطمحات بتطور مفيـو الرعاية الصحية لمفرد والمجتمع عبر الزمف.

وناني بمعنى وقد ظير ىذا االسـ في العصر الي (Hygieneمفظ)اليأتي مصطم  أو كممة الصحة مف و 
( وىي ابنة إلو الطب إسكمبيوس Hygieالعمـ الذي يعتني بالحفاظ عمى الصحة، ويرجع أصؿ الكممة إلى ىيجي)

في التراث اليوناني والتي تظير عمى شكؿ فتاة تمسؾ في يدىا كأسا ممموءة بمشروب الحياة، ويمتؼ حوؿ 
ة، كما اتخذت العمـو الطبية والصحية الكأس الكأس الثعباف الذي اتخذه حكماء اإلغريؽ وقتئذ رمزا لمحكم

الممموءة بماء الحياة والذي يمتؼ حولو الثعباف رمزا ليا مف قديـ الزماف وحتى وقتنا الحاضر، وقد كاف اىتماـ 
اإلغريؽ بالصحة البدنية واأللعاب الرياضية منقطع النظير، وفي ىذا المجاؿ نذكر األلعاب األولمبية التي بدأت 

والزالت تقاـ إلى يـو الناس ىذا، حيث كاف مفيـو الصحة في عيدىـ يتجو أساسا لمصحة في عصرىـ 
الشخصية بمعنى تقوية صحة الفرد عف طريؽ االىتماـ بتغذيتو ونظافتو الشخصية ونومو وفترات التروي  عف 

كثيرا مف العمماء  النفس واالىتماـ بالتمرينات البدنية والعناية بالممبس وأعضاء الجسـ المختمفة، لذلؾ نجد
 .1اقتصروا عمى استخداـ اصطبلح)ىيجف( بمعنى الصحة الشخصية

أما في العصر الروماني فنجد أف مفيـو الصحة اتجو نحو االىتماـ بالبيئة وظير تبعا لذلؾ فف اليندسة 
وماني الصحية ومجاري المياه والفضبلت حتى أنو مازاؿ بعض أجزاء ىذه المجاري التي أنشئت في العصر الر 

تستعمؿ إلى يـو الناس ىذا في مدينة روما الحديثة بإيطاليا وىذا يؤكد عمى التقدـ اليندسي في مجاؿ الصرؼ 
الصحي لدى الروماف، وقد اعتنى الروماف بصحة البيئة المحيطة باألفراد باعتبارىا عمـ وفف مف خبلؿ 

ؿ مياه الشرب وتصريؼ الفضبلت اآلدمية تحسينيا وتقميؿ المشاكؿ البيئية التي تؤثر في صحة الجماعات مث
وجمع القمامة والتخمص منيا، باإلضافة إلى االىتماـ بصحة الطعاـ والمطاعـ وتخزيف األطعمة، واالىتماـ 
بالتيوية واإلضاءة ونظافة الشوارع والمنتزىات ومكافحة الحشرات وغير ذلؾ مف عوامؿ البيئة التي تؤثر في 

مى ذلؾ اقتصر العمماء استخداـ صحة البيئة عمى كؿ ما يتعمؽ بتحسيف صحة صحة الفرد والمجتمع ككؿ، وع
 .2البيئة مف مياه وفضبلت وتيوية وكؿ ما مف شأنو أف يحسف صحة البيئة المحيطة باألفراد

                                                           
1
 .17هباء الدين إبراىيم سالمة: مرجع سبق ذكره، ص 
2
 .11، ص.1987مع، الدار العربية للكتاب، تونس، سركر أسعد منصور: الصحة كاجملت



  

299 
 

 الفصل الرابع:................................................التأصيل النظري للصحة العامة والتوعية الصحية  

أما في العصر الحديث فيرجع عمـو الميتميف بتاريخ نشأة مجاؿ الصحة العامة بالمعنى الحديث إلى 
عشر وىو ما يسمى؛ بقرف االستفاقة الصحية الكبرى، التي شيدتيا دوؿ مف أوروبا  منتصؼ القرف التاسع

والواليات المتحدة األمريكية وىذا كنتيجة لعدة عوامؿ أىميا حركات اإلصبلح االجتماعية ونمو المعرفة الطبية 
ؽ بروز ىذا المفيـو والبيولوجية خاصة ما تعمؽ منيا بأسباب األمراض المعدية وطرؽ التعامؿ معيا. كما تراف

والحقؿ العممي والسياسي المرتبط مع الثورة الصناعية وظيور التجمعات السكانية الحضرية الكبرى في المدف 
الغربية الكبرى، وكذلؾ بروز أىمية التحكـ في الحالة الصحية لسكاف تمؾ المدف كقوة عمؿ أساسية. لذلؾ 

واء كانت كضرورة فرضتيا حركة التصنيع والتمدف فالصحة العامة كمجاؿ بحث وتطبيؽ سياسي عمى الس
( إلى أف أوؿ قانوف صحة Michel Foucaultحفاظا عمى الكتمة السكانية كعنصر إنتاج. ويشير ميشيؿ فوكو)

 ببريطانيا ميد الثورة الصناعية وقد كاف ذلؾ نتيجة لدافعيف رئيسيف ىما: 1848عامة حديث ظير عاـ 

سعت الدولة الحديثة مف خبللو إلى مبلءمة الظواىر السكانية ومواجية المشاكؿ  حيث أكال/ الدافع االقتصادم:
االقتصادية والسياسية التي يطرحيا الفرد معتؿ الصحة)تكاليؼ العبلج، إضافة إلى تكاليؼ العجز عف 

 اإلنتاج(؛

ألنظمة السياسية، حيث أصبحت الصحة قضية دولة وأمرا سياسيا تقاس مف خبللو جودة ا ثانيا/ الدافع السياسي:
حداث مؤسسات طبية تيتـ بكؿ جوانب الوجود الصحي لمناس  .1حيث بدأ وضع قوانيف وا 

تاحة الخدمات الصحية لمجميع  ونظرا الرتباط فكرة مسؤولية الدولة القومية عف تطوير القطاع الصحي وا 
لى تحوؿ عميؽ في الممارسات فقد أدى ذلؾ إوتبعا لمتغييرات الحاصمة في المجاؿ السياسي واالقتصادي لمدوؿ 
والتي أوكمت ليا مياـ اإلشراؼ عمى  1945الطبية والصحية، كما كاف لبروز منظمة الصحة العالمية عاـ 

الصحة عبر العالـ دور ميـ في تعزيز مفيـو الصحة العامة مف خبلؿ تغير النظرة الطبية الضيقة لمفيـو 
، حيث د فإف الصحة العامة تعتبر كعمـ وتشخيص المجتمعفإذا كاف الطب عمـ وتشخيص الفر الصحة العامة، 

أصب  حقؿ الصحة العامة يرتبط ارتباطا وثيقا بالعمـو االجتماعية وىذا ما جعؿ الكثير مف عمماء الصحة 
يعتبرونو عمما مف العمـو االجتماعية بؿ ويؤكدوف عمى أىمية دراسة العمـو االجتماعية كأساس ضروري لدراسة 

( ثـ ما لبثت أف Community Involvemnet، وقد تجسدت ىذه الفكرة مف خبلؿ إشراؾ المجتمع)الصحة العامة
( والتي وافقت عمييا وتبنتيا جميع دوؿ العالـ في Community Participationتطورت إلى مشاركة المجتمع)

 مؤتمر ألما بتا.

                                                           
1
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باالشتراؾ مع منظمة األمـ المتحدة  فقد نادى مؤتمر ألما بتا العالمي الذي نظمتو منظمة الصحة العالمية
باإلتحاد السوفيتي سابقا وكازاخستاف حاليا في إطار مشروع)الصحة مف  1978لمطفولة)اليونيسيؼ( في عاـ 

أجؿ الجميع( بأف تكوف خدمات الصحة العامة شاممة متكاممة ُتْعَنى أوال بتحسيف صحة الناس وتطويرىا 
لمف يحتاج إليو وتأىيؿ المصابيف والمعاقيف، كما حدد المؤتمر قائمة ووقايتيـ مف األمراض وتقديـ العبلج 

إرشادية مف ثمانية عناصر تعتبر الحد األدنى مف مجموعة الخدمات المتكاممة التي تقدـ لممواطنيف وفي 
صدارتيا التوعية والتثقيؼ الصحي لؤلفراد ولممجتمع عف مشاكميـ الصحية واالجتماعية. كما قامت منظمة 

وذلؾ لتقييـ  1985الجديدة في جنيؼ نوفمبر  امةة العالمية بعقد االجتماع األقاليمي حوؿ الصحة العالصح
عداد اإلجراءات التي يمكف اتخاذىا في المستقبؿ في إطار الصحة العامة، حيث أكدت  التحديات الجديدة وا 

الفيـ القديـ لمصحة عمى أف الصحة العامة ليست بمفيـو بقدر ما ىي فمسفة تسعى إلى توسيع نطاؽ 
العامة)بحيث يشمؿ مثبل، صحة الفرد إضافة إلى صحة السكاف( وتسعى إلى التصدي لبعض القضايا الصحية 
المعاصرة مف قبيؿ إتاحة الخدمات الصحية عمى أساس مف العدؿ واإلنصاؼ، فضبل عما يتصؿ بيا مف 

ة واالقتصادية. وىي تسعى إلى إدخاؿ الصحة في قضايا تتعمؽ بالبيئة، واإلدارة السياسية، والتنمية االجتماعي
 .1إطار التنمية لضماف الحماية لمصحة في السياسة العمومية

 المطمب الثالث: مجاالت كمؤشرات الصحة العامة 

 الفرع األكؿ: مجاالت الصحة العامة

لنيوض بالصحة لما كانت الصحة العامة عمـ وفف الوقاية مف المرض وتييئة الظروؼ إلطالة العمر وا     
والحفاظ عمييا عبر جيود منظمة وخيارات معمومة لممجتمع ولممنظمات العامة والخاصة والمجاف واألفراد 
والجيات المسؤولة، ولما كانت الصحة العامة في مفيوميا الحديث أشمؿ وأوسع مف الصحة الشخصية أو 

ى غير ما ىو مشاع فإف الصحة العامة صحة البيئة أو الطب الوقائي أو الطب االجتماعي، لذلؾ فإنو وعم
ليست تخصصا ضيقا وليست نشاطا منحصرا في التدخبلت الوقائية مثؿ حماية البيئة والتوعية الصحية 

انطبلقا مف التعريفات السابقة وكذلؾ مف خبلؿ التطور التاريخي لمفيـو الصحة وحمبلت التحصيف. لذلؾ و 
 عامة تشمؿ عدة محاور يمكننا تمخيصيا في النقاط التالية:العامة يمكننا القوؿ بأف مجاالت الصحة ال

ويعتمد ىذا المكوف عمى تقوية صحة الفرد وذلؾ مف خبلؿ االىتماـ بكؿ ما يتعمؽ  أكال/ الصحة الشخصية:
بصحتو مثؿ التغذية وفترات النـو المناسبة وممارسة األنشطة الرياضية لشغؿ أوقات الفراغ بطريقة ايجابية 

سـ ورفع معدؿ المياقة البدنية العامة، وكذلؾ االىتماـ بإجراء التحميؿ الطبية الدورية والعناية بأسناف لتقوية الج
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الصغار، وكؿ ما مف شأنو المحافظة عمى صحة الطفؿ واألـ، وعمى وجو الخصوص االىتماـ بتطعيمات 
 .1األطفاؿ الرضع وكذلؾ رعاية صحة األـ الحامؿ والمرضع

وىي تعنى بالبحث في البيئة مف الناحية الصحية ومدى صبلحيتيا لمعيشة الفرد والكائنات  ة:ثانيا/ الصحة البيئي
الحية وذلؾ مف خبلؿ العناية بمصادر مياه الشرب ومتابعة صبلحيتيا وسبلمتيا، وكذلؾ مراقبة تموث الماء 

نواعيا وتصريفيا بطرؽ واليواء والعمؿ عمى مكافحة الحشرات في البيئة، والعمؿ عمى جمع الفضبلت بمختمؼ أ
صحية حتى ال تكوف سببا في انتشار األوبئة واألمراض، باإلضافة إلى مراقبة صحة األغذية التي تباع في 
المجتمع ومتابعة مدى صبلحيتيا مع مراقبة مصادرىا، ويسري ذلؾ أيضا عمى المطاعـ والمحبلت التي تقدـ 

مى تقديـ وتحضير األغذية، والعمؿ عمى مكافحة الطعاـ لممواطنيف ومتابعة صحة وسبلمة القائميف ع
الحشرات. وكذلؾ ضماف توفير بيئة مدرسية سميمة وصحية في المدارس والجامعات، وحث األفراد عمى التواجد 

وقد يسود االعتقاد بضرورة االىتماـ بتوفير الخدمات الصحية المرتبطة  .2في األماكف جيدة اإلضاءة والتيوية
مع إىماؿ الخدمات الصحية البيئية، وغالبا ما يسود ىذا االعتقاد لدى الدوؿ النامية بسب  مباشرة بصحة الفرد

نقص الموارد المتاحة لمخدمات الصحية سواء عمى مستوى الميزانية العامة لمدولة أو عمى مستوى الدخؿ 
ة سيؤدي إلى انخفاض الفردي، ولكف ىذا االعتقاد خاطئ تماـ ألف زيادة اإلنفاؽ عمى الخدمات الصحية البيئي

احتماالت اإلصابة بالمرض، ومف ثـ سيؤدي إلى تناقص الميزانيات المطموبة لمخدمات الصحية المباشرة 
 .3المرتبطة بصحة الفرد

وىو العمـ الذي ييتـ بالوقاية مف األمراض وتقوية الصحة بيدؼ إطالة متوسط األعمار  ثالثا/ الطب الكقائي:
 ردي أو المستوى المجتمعي، وذلؾ كما يمي:سواء كاف عمى المستوى الف

1) :  يرتبط الطب الوقائي عمى المستوى الفردي بمفيـو
 الصحة الشخصية بمكوناتيا المختمفة؛ .أ 
 استعماؿ المركبات الحيوية لموقاية مف األمراض)األمصاؿ والمقاحات(؛ .ب 
 العبلج المبكر لمحاالت المرضية قبؿ حدوث المضاعفات المرضية. .ج 

ي عمى مستوى المجتمع فإنو يركز اىتمامو عمى المجتمع ويشمؿ الصحة البيئية مضافا إليو أما الطب الوقائ (2
الطب الوقائي ألفراد المجتمع وىذا مف أجؿ وقاية المجتمع مف األمراض المعدية والحد مف انتشارىا 

الوقائية  باإلضافة إلى إجراء اإلحصاءات والتفتيش وخدمات الصحة العامة وفي مقدمتيا التوعية الصحية
                                                           

1
 .23، ص، 2009كماش يوسف: الصحة كالتبية الصحية، دار اخلليج، عماف، األردف، 
2
 .45لصحة العامة كالرعاية الصحية من ادلنظور االجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص،سلول عثماف الصديقي، السيد رمضاف:ا
3
 .33عصماين سفياف: دكر التسويق يف قطاع اخلدمات الصحية، مرجع سبق ذكره، ص.



  

302 
 

 الفصل الرابع:................................................التأصيل النظري للصحة العامة والتوعية الصحية  

الموجية ألفراد المجتمع حوؿ المشاكؿ واألخطار الصحية وكيفية التعامؿ معيا، والطريقة السميمة الستعماؿ 
 .1األدوية لموقاية والعبلج خصوصا مواعيد التمقي  لدى األطفاؿ الرضع

بالحالة االجتماعية لقد ارتبطت ممارسة الطب منذ العصور القديمة  رابعا/ الطب االجتماعي كالصحة االجتماعية:
واالقتصادية لممجتمعات، ففي القرف التاسع عشر تطورت وتبمورت فكرة اعتبار الطب عمما اجتماعيا وتجسد 

( حيث Virchow Newmanبقيادة فيرشو نيوماف) 1848ىذا المفيـو لمطب االجتماعي في ألمانيا أثناء ثورة 
 عبر ىذا األخير عف وجية نظره بالقوؿ:

 مـ اجتماعي عندما يتـ تطبيقو عمى نطاؽ واسع؛إف الطب ىو ع (1
 إف صحة الناس تعتبر مسؤولية اجتماعية تقع عمى عاتؽ المجتمع؛ (2
إف العوامؿ االجتماعية واالقتصادية ليا أثارىا اليامة عمى الصحة والمرض مما يؤكد الدراسة العممية ليذا  (3

 االرتباط؛
لمستوى الصحي تستمـز بالضرورة االعتماد عمى رفع إف اإلجراءات التي يقـو بيا المجتمع لبلرتقاء با (4

المستوى االجتماعي لمناس، بمعنى أف الرعاية الطبية ال تكفي وحدىا بؿ يجب أف تسير جنبا إلى جنب مع 
 .2الرعاية االجتماعية

لقد الحظ فيرشو أف أي موضوع ذو صمة بالصحة العامة يقتضي بالضرورة النظر إلى المجتمع بشكؿ 
ا فيو مف ُبَنى وخواص وقيـ ليا أثرىا العميؽ عمى صحة وسموؾ المجتمع، ذلؾ أف تعزيز وترقية عاـ بكؿ م

الصحة العامة ال يتـ إال مف خبلؿ الرقابة الطبية والصحية وىذه العممية ىي عبارة عف عممية مشتركة بيف 
لقائـ عمى أساس المنشأ القطاع الصحي والقطاعات العمومية األخرى، فإذا كاف الطب المحض)الباستوري( وا

المرضي يحاوؿ اإلجابة عف السؤاؿ: لماذا يمرض الناس؟، فإف مدخؿ الطب االجتماعي القائـ عمى المنيج 
الصحي يحاوؿ اإلجابة عف السؤاؿ التالي: كيؼ يحافظ المجتمع عمى الصحة العامة؟. وعمى ىذا األساس فإف 

حة االجتماعية والتي تيدؼ أساسا إلى رعاية وترقية صحة ىذا الطرح األخير المقدـ ىو الذي وّلد مفيـو الص
اإلنساف والمجتمع في مكوناتيا الجسمية والعقمية والنفسية والسموكية والروحية منيا. ويمكننا تعريؼ الصحة 
االجتماعية عمى أنيا مجاؿ تكاممي مف مجاالت الصحة العامة والذي يستفيد مف المعارؼ واألبحاث التي تتـ 

الفروع العممية االجتماعية األخرى، ويقدـ مف جيتو معرفة ميمة يمكف توظيفيا واستخداميا في  في إطار
 المجاالت التي تخدـ الصحة العامة.

                                                           
1
 .24كماش يوسف: مرجع سبق ذكره، ص 
2
 .12سركر أسعد منصور: مرجع سبق ذكره، ص 
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كما تعتبر الصحة االجتماعية السميمة سمة مف سمات المجتمعات المتقدمة والتي تركز بشكؿ كبير عمى 
يف بغية تنمية اإلدراؾ وخمؽ الوعي الصحي ألفراد المجتمع، المدخؿ الوقائي مف خبلؿ التثقيؼ والتوعية الصحي

لذلؾ فالصحة االجتماعية في بيئة ما مرتبطة بتاريخيا القديـ وكيانيا الحديث ومرتبطة بعاداتيا وتقاليدىا 
ية ومعتقداتيا وتراثيا األدبي والعممي والخمقي والفني ومرتبطة كذلؾ بمقوماتيا الثقافية واالجتماعية واالقتصاد

والصحية، وكؿ بيئة في ىذا كمو مختمفة اختبلفا كبيرا عف األخرى بالرغـ مما يكوف بيف بعضيا البعض مف 
. كما يعتبر مجاؿ الصحة االجتماعية مف أكثر مجاالت الصحة العامة التي حظيت في 1أصوؿ حضارية

ما جعؿ فمسفة الصحة العامة تتحوؿ اآلونة األخيرة باىتماـ الباحثيف لما ليا مف أىمية بارزة في المجتمع، ىذا 
في العشريف سنة األخيرة مف االىتماـ بالفرد إلى االىتماـ بالمجتمع، وقد عبرت منظمة الصحة العالمية عف 
ىذا التوجو مف خبلؿ نظرتيا لمفيـو الصحة العامة باعتبارىا نظرة تشاركية مع المجتمع وىو ما يؤكد ارتباط 

اعية لما ليا مف أىمية قصوى وضرورية في دراسة الصحة العامة، ذلؾ أف الكثير الصحة العامة بالعمـو االجتم
مف المشكبلت الصحية مردىا باألساس سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الكثير مف العوامؿ االجتماعية 

. وتندرج والثقافية والعادات والتقاليد التي تعمؿ عمى توطف ىذه المشكبلت الصحية واستمرارىا في المجتمع
تحت مفيـو الصحة االجتماعية عدة مجاالت مف أىميا الصحة المينية، والصحة النفسية والصحة السموكية 

 2وغيرىا مف المجاالت األخرى.

باإلضافة إلى الصحة الشخصية والصحة البيئية، والطب الوقائي بشقيو الفردي والمجتمعي، وكذلؾ الطب 
وجد كذلؾ العديد مف الخدمات والتي تشكؿ في طياتيا المكونات الداعمة االجتماعي والصحة االجتماعية فإنو ت

 لمصحة العامة والتي يمكف توضيحيا في النقاط التالية عمى سبيؿ القصر ال الحصر:

 اإلجراءات اإلدارية مثؿ التخطيط والتنظيـ وجمع اإلحصاءات الصحية؛ .أ 
 اإلجراءات االستقصائية والوبائية؛ .ب 
 التفتيش الصحي؛ .ج 
التثقيؼ والتوعية الصحييف بغية تعميـ المجتمع وتوجييو فيما يخص الصحة الشخصية والبيئية  خدمات .د 

 واالجتماعية وكذلؾ لمتأثير عمى السموؾ.

 

 

                                                           
1
 .22عي كاألمراض ادلهنية، الدار القومية للطباعة كالنشر، مصر، دكف تاريخ نشر، ص حسٌن عبد الواحد الشاعر: الطب االجتما
 .21ادلرجع نفسو، ص  2
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 الفرع الثاني: مؤشرات الصحة العامة

إف اليدؼ مف دراسة مؤشرات ومقاييس الصحة العامة ىو تحديد أىـ جوانب المشكمة الصحية ومف ثـ 
ياتيا وبالتالي تحديد اإلمكانات المتوفرة لمواجيتيا مف خبلؿ توجيو البرامج الصحية، ويمكف تقسيـ تحديد أولو 

 ىذه المؤشرات إلى ثبلثة أقساـ كما يأتي:

وىو عبارة عف مؤشرات ترتبط بصحة األفراد والجماعات وىناؾ مقاييس معينة لتحديد حجـ  أكال/القسـ األكؿ:
مع ما لتحقيؽ الرعاية الصحية بالشكؿ األفضؿ بالنسبة لؤلفراد والجماعات، ونوع الخدمات المطموبة في مجت

 :1ويشمؿ القسـ األوؿ عمى ثبلثة مؤشرات كما يمي

 نجد فييا كؿ مف مؤشرات ايجابية: (1
 معدؿ المواليد والخصوبة؛ .أ 
 طوؿ العمر المتوقع عند الحياة.  .ب 

 مؤشرات سمبية كتتضمف كؿ مف: (2

 المعدؿ العاـ لموفيات؛  .أ 
 نتشار األمراض.معدؿ ا .ب 

إف الكثير مف المشاكؿ الصحية تحدث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مف عوامؿ  مؤشرات األمراض االجتماعية: (3
غير طبيعية كالعادات والتقاليد وبالسيطرة عمى أسباب ىذه المشاكؿ الصحية يمكف الحد الكبير مف 

 :األمراض الناجمة عنيا، ومف مقاييس األمراض االجتماعية نجد
 نسب الفقر والعوز؛ .أ 
 الجيؿ واألمية؛ .ب 
 االنحراؼ والجريمة؛ .ج 
صابات الطرؽ؛ .د   حوادث المرور وا 
 اإلدماف عمى الخمور والمخدرات؛ .ق 
 الطبلؽ واإلىماؿ؛ .ك 

ويحوي عمى مؤشرات ترتبط بالبيئة التي تؤثر في المستوى الصحي ألي فرد في المجتمع.  ثانيا/ القسـ الثاني:
عوامؿ الخارجية التي تعيش فييا الكائنات الحية، كما تؤثر البيئة في تكويف فالبيئة ىي مجموعة الظروؼ وال

                                                           
1
 .35عصماين سفياف: دكر التسويق يف قطاع اخلدمات الصحية، مرجع سبق ذكره، ص.
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الفرد ونموه وسموكو بفعؿ عوامؿ طبيعية أو اجتماعية أو ثقافية التي تترؾ بصماتيا عمى حياة الفرد منذ تكوينو 
 :1إلى بخر حياتو والبيئة نوعاف كما يمي

امؿ التي مف شأنيا أف تؤثر في صحة األفراد بشكؿ وىي تشمؿ عمى مجموعة مف العو  البيئة الطبيعية: (1
 مباشر أو غير مباشر عف طريؽ:

 الحالة الجغرافية والجيولوجية؛ .أ 
 حالة المناخ.  .ب 

وىي تمعب دورا ميما في معدؿ انتشار المرض وحدوث ىذه األمراض،  البيئة االجتماعية كاالقتصادية: (2
 :ويمكف إيجاز العوامؿ المؤثرة بيذه البيئة فيما يمي

 كثافة السكاف وتوزيعيـ بيف الريؼ والمدينة؛ .أ 
 المستوى التعميمي والثقافي في المجتمع؛ .ب 

 المستوى االقتصادي ومستوى الدخؿ؛ .ج 
 االستعدادات الطبية والصحية. .د 

ويشمؿ ىذا القسـ عمى مجموعة مف المؤشرات المرتبطة باإلمكانيات والجيود الموجية  ثالثا/ القسـ الثالث:
 مة، ومف ىذه اإلمكانيات والخدمات نذكر عمى سبيؿ القصر ال الحصر:لتحسيف الصحة العا

 مدى توافر الخدمات الطبية الوقاية والعبلجية؛  (1
 نسبة األطباء لعدد السكاف ونسبة ىيئة التمريض لؤلطباء ؛  (2
 خدمات التثقيؼ والتوعية الصحييف الموجية ألفراد الجميور؛  (3
 توفير المسكف الصحي؛  (4
 .2مةجمع وتصريؼ القما  (5

 المطمب الرابع: أساليب تحقيؽ الصحة العامة

الصحة العامة ليست بالشيء الثابت الذي يمكف أف يوفر مرة واحدة لمجميع ولكنيا يجب أف تطور وتصاف 
وتحسف باستمرار بواسطة الجيود المشتركة مف الفرد والمجتمع، وعميو فإف الغرض الرئيسي لمصحة العامة 

صحة السكاف عمما بأف ىذا يشمؿ جميع العناصر ذات االىتماـ المشترؾ التي تسيـ ومناط اىتماميا األوؿ ىو 
في تحسيف صحة الناس، وعميو فإنو ال ينبغي قصر مناط اىتماميا عمى ما يسمى المنافع والخدمات العمومية 

                                                           
1
.36ادلرجع نفسو، ص،
2
 .37ادلرجع نفسو، ص، 
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عمى أف ىذا  أو المخرجات الميمة أو اإلجراءات التي ُتعتبر مف مسؤوليات الحكومة أو الدولة، وىنالؾ إجماع
يشكؿ جزءا ميما مف الصحة العامة وأنو ينبغي ويمكف أف يكوف ىػو لبيػا االستراتيجػي العػاـ. وكما جاء في 
لى تعزيز صحة األفراد مف الناحية البدنية  تعريؼ الصحة العامة باعتبارىا العمـ والفف اليادفاف لموقاية وا 

اس فإف أساليب تحقيؽ الصحة العامة تعني أساليب الوقاية مف والنفسية واالجتماعية والسموكية، وعمى ىذا األس
 . وتنقسـ أساليب الوقاية إلى مستويات وقائية ثبلث كما يمي:1المرض ومضاعفاتو الصحية أو االجتماعية

 المستوى الوقائي األولي والذي ييدؼ إلى الوقاية مف الحالة المرضية ميما كاف نوعيا؛ 
  الثانية والذي ييدؼ لموقاية مف مضاعفات المرض بعد ظيوره؛المستوى الوقائي مف الدرجة 
 .المستوى الوقائي مف الدرجة الثالثة ييدؼ إلى الوقاية مف المضاعفات االجتماعية 

وما داـ أف اليدؼ مف الصحة العامة ىو أف يحصؿ األفراد عمى حقوقيـ المشروعة في الصحة البدنية 
كؿ عمؿ في ىذا المنيج يصم  ألف يكوف مجاال مف أساليب تحقيؽ والنفسية واالجتماعية والسموكية، فإف 

 وعميو يمكف تناوؿ أساليب الوقاية في مجاؿ الصحة العامة مف خبلؿ المحاور التالية:. 2الصحة العامة

 الفرع األكؿ: المستكل الكقائي األكلي 

 خبلليا مف يمكف التي ةوالكيفي الصحية اآلليات في بحثتيشمؿ ىذا المستوى مجموعة اإلجراءات التي 
 Healthالصحة) ، ويتضمف ىذا المستوى محوريف أساسيف ىما: ترقيةوتعزيزىا وتطويرىا الصحة العامة تنمية

Promotion(والوقاية النوعية )Specific Protection:كما يمي ) 

ى أبعد مف مجرد الوقاية مف يشير مصطم  ترقية الصحة إل أكال/ إجراءات الكقاية العامة مف أجؿ ترقية الصحة العامة:
األمراض أو المشكبلت واالضطرابات االجتماعية أو السموكية، بؿ ىو في حقيقة األمر ييدؼ إلى تحقيؽ 
السبلمة والكفاية البدنية والنفسية والعقمية واالجتماعية العامة دوف االىتماـ بحالة معينة أو فئات خاصة، أي 

اليجابية، ولتحقيؽ ذلؾ ىنالؾ مجموعة مف اإلجراءات الواجب اتخاذىا ييدؼ إلى تحقيؽ حالة الصحة العامة ا
 :3والتي تستيدؼ تقوية الصحة العامة نذكر مف بينيا

 الخدمات الصحية البيئية وىي تشمؿ أيضا عمى ما يمي: (1
 اإلشراؼ الصحي عمى المياه لتكوف صالحة لبلستعماؿ اآلدمي؛ .أ 
 التخمص الصحي مف الفضبلت؛ .ب 

                                                           
1
 .30ات الصحية، مرجع سبق ذكره، ص عصماين سفياف: دكر التسويق يف قطاع اخلدم
2
 .41،..38،ص.1999سلول عثماف الصديقي:مدخل يف الصحة العامة كالرعاية االجتماعية،ادلكتب اجلامعي احلديث،اإلسكندرية،
3
 .15،14، ص، 2000عبد اجمليد الشاعر كآخركف: الرعاية الصحية األكلية، دار اليازكرم للنشر كالتوزيع، الطبعة األكىل، عماف، األردف، 



  

307 
 

 الفصل الرابع:................................................التأصيل النظري للصحة العامة والتوعية الصحية  

 صحي؛تييئة المكاف ال  .ج 
 مكافحة الحشرات والقوارض مف ناقبلت العدوى؛ .د 
 منع التموث الجوي؛ .ق 
 مراقبة المحبلت العامة لمتأكد مف سبلمتيا. .ك 

 خدمات رعاية األمومة والطفولة:؛  (2
خدمات التغذية الصحية: لما كانت ىذه الخدمات ليا فوائدىا الكبيرة عمى اإلنساف وحياتو وجب االىتماـ   (3

 تمع معا بحيث تؤدي ىذه الخدمات األىمية المرجوة منيا.بيا لفائدة الفرد والمج
خدمات التثقيؼ الصحي)التوعية والتربية الصحية( وسيتـ تناوليا في المبحث الثالث بشيء مف التفصيؿ،   (4

 وىذا باعتبارىا محورا لمدراسة.

 خدمات السبلمة االجتماعية وىي تشمؿ أيضا:  (5
 ميـ وتطور الشخصية السميمة السوية؛تحقيؽ الظروؼ المبلئمة لمتكيؼ النفسي الس .أ 
اإلجراءات الكفيمة بتييئة التكيؼ االجتماعي أو الرعاية األسرية والمشاركة في النشاط االجتماعي، وغيرىا  .ب 

 مف إجراءات وخدمات مما يحقؽ التكامؿ والسبلمة البدنية واالجتماعية والنفسية عند الفرد والجماعة.
ي لمفرد واألسرة والمجتمع ككؿ، لما ليما مف دور ىاـ في تحديد درجة رفع المستوى االقتصادي والتعميم (6

 الصحة أو المرض مع تقديـ الخدمات الصحية البلزمة لممجتمع؛
 خدمات التروي  عف النفس. (7

وىي اإلجراءات التي تيدؼ إلى الوقاية مف مرض معيف قبؿ حدوثو والسيما  :ثانيا/ الكقاية المتخصصة أك النكعية
معدية أو أمراض سوء التغذية ويتمثؿ ىذا في اإلجراءات الوقائية المحددة مثؿ التطعيمات ضد األمراض ال

كما قد تكوف  أمراض معينة مثؿ التطعيـ ضد الجدري أو الدفتيريا أو السعاؿ الديكي أو ضد مرض الكساح.
ات الغذائية أو إجراءات وقائية نحو المسببات النوعية مثؿ تصريؼ الفضبلت أو قد تكوف بتحسيف العاد

استخداـ مبلبس واقية ضد إصابات مينية أو أقنعة في الصناعة، وقد توجو ىذه األساليب الوقائية إلى إجراءات 
بيئية مثؿ ردـ البرؾ والمستنقعات المسببة ألمراض معينة أو تحسيف المستوى االقتصادي والتعميمي والصحي 

 .1بصفة عامة
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 ف الدرجة الثانيةالفرع الثاني: المستكل الكقائي م

وىي اإلجراءات الوقائية التي تتخذ الكتشاؼ الحاالت المرضية في أدوارىا األولى مع عدـ ظيور 
األعراض المرضية وبالتالي قد تكوف مجيولة لممصابيف بيا. ومما الشؾ فيو أف االكتشاؼ المبكر لؤلمراض 

لية أسرع في العبلج ويساعد عمى منع حدوث يساعد عمى العبلج الفوري وبالتالي يكوف أيسر وأسيؿ وذات فعا
 مضاعفات لممريض. ومف طرؽ االكتشاؼ المبكر:

الكشؼ الدوري والفحص المستمر لمحالة الجسمية العامة، وىذا حتى ولو لـ يشعر الفرد بأي أعراض  أكال:
لؤلعراض مرضية أو بحدوث أالـ، إذ أف كثيرا مف األمراض الخطيرة تصيب الجسـ بشكؿ خفي ودوف ظيور 

 الممحوظة في المراحؿ األولى مف المرض، كمرضي السؿ والسرطاف؛

 التحميبلت الطبية الشاممة سواء كاف تحميؿ بوؿ أو دـ؛ ثانيا:

 .1عمؿ اإلشعاعات المختمفة الشاممة والمقطعية :ثالثا

ظيورىا  وىذه اإلجراءات تساعد في الكشؼ المبكر لمحاالت المرضية وبالتالي عبلج األمراض في حالة
في األطوار األولى ليا مما يساعد عمى تجنب حدوث مضاعفات وبالتالي إمكانية الشفاء التاـ، ولذلؾ يجب أف 
يقـو الفرد بإجراء الفحص المستمر والمتواصؿ لموصوؿ إلى االكتشاؼ المبكر ألي مرض وبالتالي يسيؿ 

كما تتوجو بلكتشاؼ المبكر لؤلمراض. عبلجو. وكمما تقدمت الدوؿ والمجتمعات كمما كاف ىناؾ إجراءات ل
مف أشكاؿ األمراض واالضطرابات االجتماعية  إجراءات الوقاية مف الدرجة الثانية إلى الفئات التي تعاني شكبل

أو النفسية أو السموكية، إما بيدؼ الشفاء أو التخفيؼ مف التأثيرات الضارة لممرض مف أجؿ منع تفاقمو 
نتائج ىذه االضطرابات ضمف حدود معينة. وبمعنى بخر تيدؼ الوقاية مف الدرجة وتأثيراتو السمبية، وتحديد 

الثانية إلى السيطرة عمى اآلثار الضارة الجسدية والنفسية واالجتماعية لممرض وتحقيؽ الشفاء إف أمكف ذلؾ. 
سموكي. وقد ومف الواض  أف اإلطار الذي تمارس فيو إجراءات الوقاية الثانوية ىو إطار العبلج النفسي ال

تطور العبلج النفسي في السنوات األخيرة تطورًا كبيرًا، إلى درجة وجود عشرات األساليب النفسية الفاعمة 
 لمواجية األشكاؿ المختمفة مف األمراض واالضطرابات النفسية.
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 الفرع الثالث: المستكل الكقائي مف الدرجة الثالثة

ر مضاعفات لو تتخذ اإلجراءات الوقائية مف الدرجة في حالة تطور المرض إلى مراحؿ متقدمة وظيو 
 ( كما يمي:Rehabilitation( والتأىيؿ)Disability limitationالثالثة وتشمؿ كؿ مف الحد مف العجز)

وييدؼ العبلج الحد مف المضاعفات أو العجز المرضي واستكماؿ الشفاء مف  :ج الحاالت المرضية الظاىرةأكال/ عال
ة فيذا المحور يستيدؼ عبلج المرض والوقاية مف مضاعفات المرض لممريض، بؿ أجؿ استعادة الصح

ويستيدؼ كذلؾ وقاية المجتمع مف انتشار المرض والسيما إذا كاف مرضا معديا، وتتـ ىذه اإلجراءات عف 
 طريؽ:

ما عيادات خا  (1 صة العبلج في العيادات الخارجية وىي إما عامة تؤدي الخدمة العمومية لممواطنيف، وا 
 ألطباء يمارسوف الخدمة الصحة لممواطنيف مقابؿ أجر؛

العبلج في عيادات االختصاص: وىذه إما مراكز صحية متخصصة تقـو بتقديـ خدمة صحية في مجاؿ   (2
 معيف)بعضيا حكومي والبعض اآلخر تديره ىيئات اجتماعية مختمفة(؛

نت عمتو الرعاية الصحية الشاممة بما العبلج في المستشفيات: وىي المراكز التي تقدـ لممريض ميما كا  (3
فييا التشخيص والعبلج والتأىيؿ والخدمة التمريضية، إضافة إلى خدمة اإلقامة واإلطعاـ خبلؿ فترة 

 .1المرض

يمكف تعريؼ التأىيؿ عمى أنو: عممية مساعدة األفراد المصابيف بإعاقة ما فيزيائيا أو  :اإلجراءات التأىيمية ثانيا/
عيا أو اقتصاديا كي يدركوا طاقاتيـ ويحققوا أىدافيـ المشروعة في الحياة، ومف الطبيعي أف يتـ عقميا أو اجتما

ذلؾ مف خبلؿ مراكز قادرة عمى تأميف المساعدة المشار إلييا سواء بتوفير االختصاصييف والفنييف مف أطباء 
كذلؾ بتوفير األجيزة وممرضيف ومساعديف صحييف مدربيف بصورة جيدة عمى التعامؿ في ىذا المجاؿ، و 

. وتمر عممية التأىيؿ بمجموعة مف الخطوات التي تبدأ بالفحص 2الضرورية والجو االجتماعي والنفسي المبلئـ
الطبي الشامؿ لتحديد درجة العجز أو اإلصابة ثـ تحديد األساليب الطبية البلزمة لمحالة، ويصاحب ىذه 

العاىة والرضا النفسي ليؤىؿ الفرد لمتأىيؿ االجتماعي حيث العممية التأىيؿ النفسي لمفرد لقبوؿ العجز أو 
محاولة التكيؼ مع المجتمع باختيار المينة أو العمؿ الذي يتناسب وطبيعة العجز أو العاىة، وبالتالي التأىيؿ 

. وتختمؼ المجتمعات في 3الميني المناسب وبالتالي إيجاد العمؿ المناسب وتحقيؽ التأىيؿ والتكيؼ االجتماعي
مدى اىتماميا بالمستويات الثبلث السابقة حيث تتفاوت باختبلؼ المستويات االقتصادية واالجتماعية، فبرامج 

                                                           
1
 .19، 18عبد اجمليد الشاعر كآخركف: مرجع سبق ذكره، ص 
2
 .19ادلرجع نفسو، ص.
3
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الرعاية الصحية الوقائية تعتبر سمة مف سمات المجتمعات المتقدمة حيث الوقاية واالكتشاؼ المبكر لؤلمراض 
 العبلجية ىي التي تميز المجتمعات النامية. وبالتالي استخداـ إجراءات عبلجية فورية، بينما نجد أف البرامج
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 المبحث الثاني: السمكؾ الصحي

لما نتكمـ عف السموؾ الصحي فنحف ىنا نكوف أماـ ما يسمى بالطب السموكي أو ما يسمى بالصحة 
ؾ فإف محاور السموكية)عمـ نفس الصحة( وىذه األخيرة ىي إحدى فروع الصحة العامة كما أسمفنا سابقا. لذل

الصحة السموكية تتداخؿ في المشاكؿ الصحية المرتبطة بالسموؾ سواء كانت سموكيات ضارة ييدؼ القائموف 
عمى الصحة العامة لتصحيحيا وتعديميا، أو سموكيات إيجابية يعمؿ القائموف عمى الصحة العامة إلى تنميتيا 

في تأثير السموؾ عمى الصحة، توجيت أنظار عمماء فمع تزايد األدلة الطبية  وتعزيزىا ضمف أوساط المجتمع.
النفس وبخاصة العامميف في ميداف عمـ نفس الصحة إلى دراسة الممارسات الصحية والخطرة وسعوا في البحث 
عف العوامؿ النفسية المتعمقة بالصحة والمؤثرة فييا، حيث توصموا إلى أف معظـ المشكبلت الصحية التي 

ر ليا طبيعة سموكية، وأكدوا أنو بإمكاف الفرد تفادي تمؾ المشكبلت إذا غير مف يواجييا اإلنساف المعاص
لذلؾ لـ يعد فيـ  .عاداتو الصحية غير السميمة وأقدـ عمى تبني وممارسة عادات صحية صحيحة وسميمة

نما أصب  ينظر إليو عمى أنو تداخؿ عوامؿ ثبلثة  ىي: الصحة يقتصر عمى فيـ البعد العضوي الحيوي فقط، وا 
العضوية الحيوية والنفسية السموكية واالجتماعية، وعميو ولما كاف السموؾ ذو أىمية كبرى في التأثير عمى 
الصحة، كاف لمسموؾ الصحي أىمية كبيرة في دراسات الصحة العامة وخاصة منيا دراسات عمـ نفس الصحة 

 :أو الصحة السموكية. وىذا ما سوؼ نبحث فيو مف خبلؿ المطالب التالية

 ماىية الصحة السموكية؛ 
 مفيـو وأنماط السموؾ الصحي؛ 
 دات السموؾ الصحي؛أبعاد ومحد 
 .نظريات ونماذج السموؾ الصحي 
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 المطمب األكؿ: ماىية الصحة السمككية

يعد ميداف الصحة العامة مف المياديف التي برزت فييا النظرة االجتماعية إلى المرض وىذا ما أشرنا إليو 
النظرة التي ال تغفؿ العوامؿ المجتمعية والنفسية بؿ تدخميا في الحسباف، فمقد ميدت التدابير سابقا، تمؾ 

االجتماعية التي روعيت في مجاؿ الصحة العامة والبحوث والدراسات الصحية إلى النيوض بالجانب 
الضماف األكيد لبلرتقاء  االجتماعي واالرتقاء بالمستوى الثقافي والتربوي لؤلفراد والجماعات باعتبار أف ذلؾ ىو

بمستوى الصحة العامة، ولذلؾ فإف الجيد الذي يبذؿ مف أجميا يحتاج إلى إسياـ الذيف يعنييـ أمر المجتمع 
وفي مقدمتيـ األطباء وعمماء االجتماع وعمماء النفس واألخصائيوف االجتماعيوف والمربوف ورجاؿ التسويؽ 

 االجتماعي واالقتصاديوف وغيرىـ.

البدايات األولى لدراسة عبلقة السموؾ البشري بالصحة بعد الحرب العالمية الثانية حيث الحظ  وقد كانت
األطباء وعمماء النفس واالجتماع ترابطا داال بيف بعض األمراض والسموؾ مثؿ أمراض التغذية والمتعمقة أساسا 

أنو توجد سبعة  1979ر عاـ ( الصادSurgeon Generalبنمط المعيشة. كما أوض  التقرير األمريكي العاـ)
أسباب لموفيات مف مجمؿ عشرة تعود بالدرجة األولى إلى السموؾ الخطر، وعمى ىذا األساس فقد وضع 

. ويعتبر 1األطباء خططا عشرية لتنمية الصحة السكانية تعتمد باألساس عمى تغيير السموؾ وأنماط الحياة
 268 21مف خبلؿ دراسة أجراىا عمى عينة مكونة ( أوؿ باحث ربط بيف السموؾ والصحة Palmoreبالمور)

( وقد توصؿ الباحث إلى Dukeسنة كجزء مف مشروع الدراسة التتبعية) 94و 60متطوعا تراوحت أعمارىـ بيف 
وجود عبلقة دالة بيف النشاط الرياضي والوزف وتجنب التدخيف وانخفاض نسبة األمراض والوفيات. ثـ توالت 

تناولت دراسة العبلقة بيف السموؾ والصحة حيث أجرى مخبر السكاف بكاليفورنيا الدراسات واألبحاث التي 
فردا، وقد توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة  6928بالواليات المتحدة األمريكية دراسة تتبعية لعينة مكونة مف 

ث والدراسات إلى كما أكدت األبحا. 2إرتباطية دالة وقوية بيف كؿ مف السموؾ والعادات الصحية، وصحة األفراد
دور العوامؿ النفسية واالجتماعية والممارسات السموكية غير الصحية في التأثير عمى الصحة العامة، فقد 

في تقريره العممي حوؿ الصحة السموكية وبفاقيا أف معظـ المشكبلت  1980( عاـ Matarazzoتوصؿ ماترازو)

                                                           
1
مذكرة لنيل شهادة ادلاجستًن غًن منشورة، حتت  بورقلة، رمضاف زعطوط: عالقة االجتاه النفسي ضلو السلوؾ الصحي ببعض ادلتغًنات النفسية االجتماعية لدل ادلرضى ادلزمنٌن

.22، ص 2005، اجلزائر، اصدم مرباح، كرقلةقالتبية، جامعة  علـوية، قسم علم النفس ك العلـو اإلنسان، كلية اآلداب ك عبد الكرمي قريشيإشراؼ: 
2
 .23،22ادلرجع نفسو، ص.
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ية، وبالتالي يمكف ألي شخص تفادي ىذه المشكبلت الصحية التي يواجييا اإلنساف المعاصر ليا طبيعة سموك
 .1إذا غير مف عاداتو الصحية السيئة وأقدـ عمى ممارسة عادات صحية سميمة

إف الوعي بالدور الياـ لمسموؾ في المسائؿ الصحية ىو الباعث عمى تطور الصحة السموكية، حيث 
والمرضية مركز الصدارة في تعريؼ الصحة  يشكؿ السموؾ اإلنساني والخبرة اإلنسانية في حالتييما السوية

الصحة السموكية عندما تدرس في جزئيا النظري أو عندما تستخدـ ما توصمت إليو فالسموكية كموضوع وعمـ. 
العمـو السموكية واالجتماعية وعمـو الحياة مف نتائج حوؿ الشخصية والقمؽ والعدواف واألمراض واالضطرابات 

ؾ الصحي والمشكبلت االجتماعية والسموكية، فإنيا تسعى مف وراء ذلؾ نحو معرفة النفسية والسموكية والسمو 
وتحميؿ العوامؿ التي تسيـ في تنمية الصحة السموكية والكشؼ عف العوامؿ التي تؤدي لظيور الخمؿ في 

 الصحة السموكية والتضرر فييا.

و: إف عمـ الصحة السموكية ىو تعريفا لمصحة السموكية بقول 1984( عاـ Matarazzoوقد قدـ ماترازو)
ذلؾ المجاؿ مف مجاالت الصحة العامة والذي يختص بجمع المعمومات والمعارؼ والمعطيات األساسية مف 
جميع التخصصات وتوظيفيا لفيـ السموكيات وعبلقتيا بالصحة والمرض، لذلؾ فيذا التخصص يشير بالضبط 

جتماعية وتفاعميا وذلؾ لتدارؾ ومعرفة ظيور وتطور األمراض إلى دراسة العوامؿ السيكولوجية والبيولوجية واال
. أي أف الصحة السموكية تيتـ بصفة عامة بدراسة السموؾ اإلنساني 2وتأثير ذلؾ عمى الصحة العامة لممجتمع

وفيمو عف طريؽ دمج جميع المعارؼ والمعمومات ذات الصمة بيذا السموؾ وتأثيره عمى الصحة العامة وىذا 
فيو والتنبؤ بو، وىذا مف خبلؿ توعية األفراد ضد المخاطر الناجمة عف السموكيات غير الصحية  قصد التحكـ

بقصد أو غير قصد، وفي المقابؿ الترويج لمسموكيات الصحية الداعمة لتعزيز مفيـو الصحة العامة داخؿ 
صحية المرتبطة بالسموؾ المجتمع. ومف بيف المحاور التي تسعى الصحة السموكية لدراستيا ىي تمؾ المشاكؿ ال

سواء كانت سموكيات ضارة أو غير صحية والتي تعمؿ عمى معالجتيا مف أجؿ االبتعاد عنيا، أو تمؾ 
السموكيات اإليجابية والتي تمثؿ الركيزة األساسية لتدعيـ الصحة العامة والحفاظ عمييا ومف ثـ العمؿ عمى 

نا توضي  أىـ المحاور التي تدرسيا الصحة السموكية في تنميتيا وترويجيا بيف مختمؼ شرائ  المجتمع، ويمكن
 النقاط التالية:

                                                           
1
لملتقى لكرقة حبثية مقدمة   ،2اخلطر ادلتعلقة بالصحة كعالقتها بادلعتقدات الصحية التعويضية؛ دراسة ميدانية على طلبة علم النفس جبامعة سطيف  تسلوكياإمسهاف عزكز: 

( ، 2014 أفريل 22-21اجلزائر، ) الطارؼ مدينةكلية العلـو االجتماعية كاإلنسانية، قسم علم االجتماع، جامعة الطارؼ، ،   اجلزائرم الصحة العامة يف اجملتمع حوؿ: الوطين
.3ص 

2
لنيل شهادة دكتوراه أطركحة مقدمة  الدـ،العالجية كعالقتو بادلتغًنات النفسية، ادلعرفية كالسلوكية لدل مرض العجز الكلوم ادلزمن كاخلاضعٌن لتصفية  سلوؾ ادلالءمة زناد دليلة:

، 2008، جامعة اجلزائر، اجلزائر، لم النفس كعلـو التبية كاألرطوفونيا، قسم عاإلنسانية كاالجتماعية، كلية العلـو مسيلي رشيدحتت إشراؼ:  م النفس العيادم،دكلة يف عل
 .56.ص
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 سموكيات التدخيف واإلدماف؛ أكال:

 سموكيات التغذية؛ ثانيا:

 سموكيات العنؼ؛ ثالثا:

 العبلقات اإلنسانية؛ رابعا:

 السموكيات الجنسية؛ خامسا:

 سموكيات الحركة وممارسة الرياضة؛ سادسا:

 أمؿ واالسترخاء؛التروي  والت سابعا:

 .1سموكيات القيادة ثامنا:

ولما كانت الصحة العامة في واقع األمر عبارة عف توازف بيف اإلنساف  انطبلقا مما سبؽ يمكننا القوؿ أنو
والوسط الذي يعيش فيو مف النواحي البدنية والنفسية والطبية والسموكية، فإف عمـ الصحة السموكية باعتباره فرعا 

العامة فإف يسعى إلى مجاؿ البحث األساسي والتطبيقي الحديث الذي ييتـ بدراسة وفيـ  مف فروع الصحة
والتنبؤ بالعوامؿ االجتماعية والنفسية التي تمعب دور ىاما في ظيور السموكيات الصحية والسموكيات غير 

ة والجماعية الصحية كـ أنو ييتـ أيضا بالوقاية، ومرد ذلؾ أف ثمف الصحة ىي موضوع السموكيات الفردي
المنظمة عف طريؽ المحيط االجتماعي، وقد أثبت التطور الحديث لمطب السموكي فعالية حمبلت التوعية 

لذلؾ سنركز نحف في دراستنا ىذه عمى أحد مجاالت الجماعية لتغيير السموكيات المعتبرة كعوامؿ لمخطورة. 
عية في مجاؿ الصحة السموكية والمتعمقة الصحة العامة وىي الصحة السموكية، مف خبلؿ دراسة خدمات التو 

 بحمبلت التسويؽ االجتماعي لمتوعية بمفيـو السبلمة المرورية.

 المطمب الثاني:مفيـك كأنماط السمكؾ الصحي 

 مفيكـ السمكؾ الصحي الفرع األكؿ:

السموؾ اإلنساني كثيرا ما يكوف ىو نفسو العامؿ الوحيد في حصوؿ العديد مف األمراض والمشاكؿ 
بينيما  يوجد لصحية مثؿ التدخيف، حوادث السير، تموث البيئة، وغيرىا. لذلؾ فالسموؾ والصحة كما أشرنا بنفاا

                                                           
1
مركز تطوير تدريس العلـو جبامعة عٌن  قة حبثية مقدمة للمؤدتر اخلامس حوؿ ادلدخل ادلنظومي يف التدريس كالتعلم،سوسن الغزايل: ادلدخل ادلنظومي لتدريس الطب السلوكي، كر 

 .79، ص.2005أفريل  مشس، مصر،
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ارتباطا وثيقا وتأثيرا متبادال وأي تغيير في أحدىما ينعكس عمى اآلخر، وكمما كاف السموؾ اإلنساني سموكا 
تقرار، لذلؾ يعتبر السموؾ الصحي العامؿ صحيا كمما انعكس ذلؾ عمى حياة اإلنساف بشكؿ مف الراحة واالس

الرئيسي في الوقاية مف األمراض والمشاكؿ الصحية.لذلؾ وفي ىذا الصدد فإننا سوؼ نقدـ بعض مف التعريفات 
 التي أعطيت لمسموؾ الصحي والتي نوردىا التعريفات اآلتية:

زو الفرد لمعتقداتو ( السموؾ الصحي عمى أنو: يتمثؿ السموؾ الصحي في عGauchmanعرؼ قوشماف)
دراكاتو، وتوقعاتو واندفاعاتو، وعناصر معرفية وشخصية والتي مف شأنيا أف تساعد في الحفاظ، تجديد،  وا 

السموؾ الصحي عمى أنو: ىو مفيـو جامع ألنماط السموؾ ( Ferberفيربر)كما عرؼ . 1وتحسيف الصحة
( Noeldnerيولدنر)نالطبية. في حيف يعرؼ والمواقؼ القائمة عمى الصحة والمرض وعمى استخداـ الخدمات 

. 2السموؾ الصحي كذلؾ عمى أنو: كؿ أنماط السموؾ التي تيدؼ إلى تنمية وتطوير الطاقات الصحية عند الفرد
( فيعرؼ السموؾ الصحي عمى أنو: أي نشاط يمارسو الفرد بيدؼ الوقاية مف المرض أو Srafinoأما سرافينو)

 . 3يصو في المرحمة المبكرةلغرض التعرؼ عمى المرض وتشخ

( Ferberنبلحظ مما سبؽ أف كؿ تعريؼ تقريبا تناوؿ جانب محدد مف السموؾ الصحي فقد ربط فيربر)
( قد Noeldnerيولدنر)السموؾ الصحي بمواقؼ الصحة والمرض واستخداـ الخدمات الطبية، في حيف أف ن

لفرد. وفي نفس الوقت نبلحظ وجود اتفاؽ وض  عمى أف السموؾ الصحي ينصب بتنمية وترقية الصحة عند ا
( عمى أف السموؾ الصحي في نياية المطاؼ ييدؼ لمحفاظ Srafino( وسرافينو)Gauchmanبيف كؿ قوشماف)

عمى الصحة مف خبلؿ الوقاية وكذلؾ تحسيف الصحة. لذلؾ وانطبلقا مف كؿ ما سبؽ مف تعريفات يمكننا القوؿ 
صورات اجتماعية، نفسية، ثقافية، اقتصادية ألي شكؿ مف أشكاؿ عمى أف السموؾ الصحي ىو عبارة عف ت

سموؾ اإلنساف توض  تحفيز وتحريض الفرد والجماعة لتحسيف صحتيـ والوقاية مف المرض أو التشخيص أو 
الشفاء مف المرض، فالسموؾ الصحي بذلؾ ىو كؿ سموؾ يمارسو الفرد بناءا عمى اعتقاداتو وادراكاتو وتوقعاتو 

اظ عمى الصحة والوقاية مف المرض والعمؿ عمى ترقية الصحة، ومف ثـ فالسموؾ الصحي ىو نتاج بيدؼ الحف
وعي صحي كبير، فيو عبارة عف عممية تراكمية ومستمرة تبدأ باكتساب لممعمومات لدى الفرد ثـ تتحوؿ إلى 

ىذا األساس فإف  معرفة ثـ تتجسد فيما بعد عمى شكؿ سموكيات صحية سميمة لدى الفرد أو المجتمع، وعمى
السموؾ الصحي ليس مجرد مفيـو قائـ بذاتو بؿ ىو محصمة لعدة عوامؿ متداخمة ومتشابكة وتمعب التوعية 

 الصحية الركف األساسي في ىذه المعادلة.
                                                           

1
David Gauchman: handbook of health behavior, personal and social determinants, Springer, New York, 

1997, p 10.  
، جامعة الكويت، الكويت، طاف ادلشعاف، عبد اللطيف زلمد خليفة: تعاطي ادلواد ادلؤثرة يف األعصاب بٌن طالب جامعة الكويت، رللة مؤدتر اخلدمة النفسية كالتنميةعويد سل2

 .104، ص 1999
3
 .20، ص.2000خيلف عثماف: علم نفس الصحة؛ األسس النفسية السلوكية للصحة، دار الثقافة، الطبعة األكىل، قطر، 
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 الفرع الثاني: أنماط السمكؾ الصحي

تبط بالثقافة يعتبر السموؾ الصحي مفيوما متعدد األبعاد، وىذا مرده كوف السموؾ الصحي لمفرد مر 
والمؤثرات النفسية واالجتماعية وكذلؾ البيئة التي يعيش فييا. لذلؾ فإف أنماط السموؾ الصحي تقـو عمى 

ومنع أو المشكبلت الصحية اإلجراءات التي يتخذىا الفرد مف أجؿ التعرؼ المبكر عمى حدوث األمراض 
عادة حدوثيا، وىذا يشتمؿ عمى أنماط السموؾ التي تبدو مبلئمة مف أ جؿ الحفاظ عمى الصحة وتنميتيا وا 

 الصحة الجسدية والسموكية وىناؾ خمسة عوامؿ ميمة يمكف أف تحدد أنماط السموؾ الصحي ىي:
 العوامؿ المتعمقة بالفرد والبيئة)السف وتاريخ الحالة والمعارؼ والميارات واالتجاىات...الخ(؛ أكال:
لمينة والتأىيؿ أو التعميـ وتوقعات السموؾ ومتطمباتو المتعمقة بمركز العوامؿ المتعمقة بالحماية والمجتمع)ا ثانيا:

 الشخص والدعـ االجتماعي....الخ(؛
العوامؿ االجتماعية والثقافية عمى مستوى المحافظة أو المدينة)العروض المتوفرة وسيولة استخداـ  ثالثا:

 ة ومنظومات التواصؿ العامة...الخ(؛والوصوؿ إلى مراكز الخدمات الصحية بمعنى التربية والتوعية الصحي
 العوامؿ الثقافية واالجتماعية عموما)منظومات القيـ الدينية والعقائدية واألنظمة القانونية...الخ(؛ رابعا:

 .1 عوامؿ المحيط المادي )الطقس، الطبيعة، البنى التحتية...الخ( خامسا:

( إلى ثبلثة أنماط Kasl & Cobbؿ و كوب)كما يمكف تقسيـ أنماط السموؾ الصحي كما قسمو كؿ مف كاس
 :2سموكية وىي كما يمي

اسؿ وكوب يرمز السموؾ الصحي إلى تمؾ النشاطات التي يقـو بيا بالنسبة لك السمكؾ الصحي الكقائي: (1
األفراد الذيف يعتقدوف أنيـ أحسف وليس ليـ تجربة مع أي عبلمات أو أعراض المرض بيدؼ البقاء في 

أف السموؾ الصحي الوقائي ىو كؿ نشاط يقـو بو الفرد الذي يعتقد أنو سيكوف مستوى صحي جيد، أي 
كما يؤكداف عمى أف ىناؾ  سميـ ومعافى لغرض الوقاية أو تجنب المرض في المرحمة دوف أعراض.

، عادات  سموكيات يومية تؤثر عمى الحالة الصحية لمفرد، وىذه السموكيات ممثمة في كؿ مف: مدة النـو
سميمة النظامية، االعتداؿ في األكؿ، إدارة الوزف، الراحة الجسمية المتضمنة ممارسة الرياضة التغذية ال

كالمشي، أخذ العطؿ، عدـ التدخيف، باإلضافة إلى السموكيات الصحية اليومية األخرى كاستعماؿ حزاـ 
تباع األنظمة الصحية واآلمنة ف ي العمؿ، فكؿ ىذه األمف وارتداء الخوذة، االمتثاؿ لقوانيف المرور، وا 

 السموكيات ليا أىمية كبيرة في الوقاية مف األمراض و المشاكؿ الصحية.
                                                           

 ى موقع االنتنيت: كونراد ريتشكو، سامر مجيل رضواف: السلوؾ الصحي كاالجتاىات ضلو الصحة؛ دراسة ميدانية مقارنة بٌن طالب سوريٌن ك أدلاف، حبث منشور عل1
http://www.alba7es.com/Page1220.htm 

 
2
حتت إشراؼ: بعيبع ية: عالقة مصدر ضبط الصحة بالسلوؾ الصحي لدل طلبة اجلامعة، دراسة ميدانية جبامعة باتنة،، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستًن غًن منشورة، عيادم ناد

 .30-28، ص 2008نادية، كلية اآلداب ك العلـو اإلنسانية، قسم علم النفس ك علـو التبية، جامعة احلاج خلضر باتنة، اجلزائر، 

http://www.alba7es.com/Page1220.htm
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تـ استخداـ مصطم  السموؾ المرضي بشكؿ واسع في  السمكؾ المرضي)سمكؾ الخطر المتعمؽ بالصحة(: (2
نو أدبيات الصحة العامة خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف العشريف، ويمكف تعريؼ السموؾ المرضي عمى أ

أي سموؾ يمارسو الفرد وىذا السموؾ في حد ذاتو مخالؼ لمسموؾ الصحي المتعارؼ عميو داخؿ المجتمع. 
كما تـ تعريؼ السموؾ المرضي أو سموؾ الخطر المتعمؽ بالصحة عمى أنو: كؿ سموؾ محفوؼ بالمخاطر 

يث أف بعض ىذه والذي يعتمد عمى جميع الممارسات التي تشكؿ خطرا عمى الصحة الجسدية لؤلفراد، ح
 السموكيات يمكف أيضا أف تؤثر سمبا عمى صحة اآلخريف.

ومف بيف سموكيات الخطر التي أصبحت منتشرة في العالـ بأسره نجد سموؾ التدخيف، اإلدماف عمى 
الكحوؿ، التغذية غير الصحية، القيادة المتيورة لمسيارات وعدـ احتراـ قوانيف المرور وغيرىا مف السموكيات 

ة التي تيدد الصحة العامة لممجتمعات. ىذا وقد أكدت العديد مف الدراسات عمى أىمية السف المرضي
والجنس)النوع( في السموؾ المرضي، كما تأكد أف السموؾ المرضي يختمؼ أيضا حسب العرؽ، التعميـ، بنية 

جتماعية واالقتصادية األسرة، وكذلؾ األنظمة االجتماعية المتواجدة في المجتمع، كما أنو يرتبط بالحالة اال
 لمفرد.

ظير مصطم  سموؾ لعب دور المرض مف خبلؿ أعماؿ عالـ االجتماع األمريكي  :سمكؾ لعب دكر المرض (3
تالكوت بارسونز، ويقصد بيذا السموؾ ىو كؿ نشاط يمارسو الفرد الذي يعتبر نفسو أنو سيمرض وىذا بغية 

مف المصال  الصحية والطبية، وكذلؾ مف أجؿ  الوصوؿ إلى األحسف، فيو يتضمف تمقي الفرد المساعدة
ويتميز ىذا النوع مف السموؾ بخاصيتيف  حصوؿ الفرد عمى بعض اإلعفاءات مف بعض المسؤوليات.

 نذكرىا فيما يمي:
 الفرد الذي يتقمص ىذا السموؾ حر أو معفى مف تحمؿ األدوار االجتماعية الطبيعية الخارجية؛ .أ 
  مباشرا عف المأزؽ أو المشكؿ.الفرد في ىذه الحالة ليس مسؤوال .ب 

أما نحف في دراستنا ىذه فإننا عمى العمـو نميز بيف نوعيف مف السموؾ؛ السموؾ الصحي السميـ والسموؾ 
غير السوي أو السموؾ الشاذ غير الصحي. فأما األوؿ فيقصد بو ىو ذلؾ السموؾ الصحي السميـ والذي يتوافؽ 

ويعمؿ عمى تدعيميا وتعزيزىا وىو المطموب الوصوؿ إليو دائما في تماما مع مبادئ وأىداؼ الصحة العامة 
كؿ المجتمعات. أما السموؾ الثاني فيو ذلؾ السموؾ غير الصحي وىو بخبلؼ األوؿ، بمعنى أنو سموؾ 
مرضي نتيجة إختبلالت تظير فيو وىو ييدد  الصحة والسبلمة العامة، لذلؾ وجب العمؿ عمى دراستو دراسة 

تمكف مف تحديد مسبباتو بدقة ثـ العمؿ عمى معالجتو وتقويمو وتصحي  مساره مف خبلؿ مستفيضة حتى ن
 برامج تعزيز الصحة العامة وحمبلت التسويؽ االجتماعي.
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 المطمب الثالث: أبعاد كمحددات السمكؾ الصحي

 الفرع األكؿ: أبعاد السمكؾ الصحي

مف أجؿ تحقيؽ السموؾ الصحي السميـ لمسموؾ الصحي ثبلثة أبعاد أساسية تتداخؿ مع بعضيا البعض 
 وتعمؿ كؿ ىذه األبعاد الثبلثة عمى ىدؼ واحد وىو تعزيز الصحة العامة والحفاظ عمييا ونوردىا فيما يمي:

يتضمف ىذا البعد كؿ الممارسات الصحية التي مف شأنيا أف تحمي اإلنساف مف خطر  أكال/ البعد الكقائي:
ي  ضد مرض معيف، أو كافة اإلجراءات االحترازية التي مف شأنيا اإلصابة بالمرض كالحصوؿ عمى التمق

 حماية الفرد مف األخطار التي قد تواجيو كارتداء الخوذة، أو استعماؿ حزاـ األمف؛

يشير ىذا البعد إلى كؿ الممارسات الصحية التي مف شأنيا أف تحافظ عمى  ثانيا/ بعد الحفاظ عمى الصحة:
كؿ الصحي مثبل، أو تنفيذ سموكيات صحية أخرى منصوح بيا كاحتراـ السرعة صحة الفرد كاإلقباؿ عمى األ

 المنصوص و المسموح بيا أثناء قيادة السيارة؛ 

يشير ىذا البعد إلى كؿ الممارسات الصحية التي مف شأنيا أف تعزز صحة الفرد  ثالثا/ بعد االرتقاء بالصحة:
 سة النشاط البدني وممارسة الرياضة بشكؿ منتظـ.واالرتقاء بيا إلى أعمى مستويات ممكنة مثؿ ممار 

 الفرع الثاني: محددات السمكؾ الصحي

يمكف تقسيـ محددات السموؾ الصحي إلى عوامؿ شخصية وعوامؿ محيطية، وكؿ ىذه العوامؿ متداخمة 
ط مع بعضيا البعض وال يمكف فصؿ أحدىما عف اآلخر بغية تفسير السموؾ الصحي، ويمكف إيجازىا في النقا

 :1التالية

 أكال/ المحددات الشخصية:
 والتي تحدد نسبيا نوع الجسـ، المقاومة لبعض األمراض والوظائؼ األخرى لمجسـ؛ الكراثة: (1
 حيث تؤثر مستويات الصحة العقمية والتكيؼ الجيد في االتجاىات والصحة الجسمية لمفرد؛ الصحة العقمية: (2
أوؿ خطوة لتغيير أسموب الحياة مف أجؿ الوصوؿ إلى  فالوعي بالمشاكؿ الصحية وخطورتيا ىو المعرفة: (3

 حياة صحية أفضؿ؛
معتقدات الفرد وأحاسيسو سواء كانت صحيحة أو خاطئة، كميا تؤثر عمى السموؾ الصحي وىذا  االتجاىات: (4

 بدوره يؤثر عمى الصحة العامة؛
                                                           

1
 .32،31.ادلرجع نفسو، ص
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عمييا كميا تنعكس بتأثيراتيا  فالسموكيات المنتشرة في المجتمعات والمعايير المتعارؼ الممارسة/ المعايير: (5
 عمى سموكيات األفراد؛
 ثانيا/ المحددات المحيطية

يشمؿ المحيط الطبيعي أو الفيزيائي كؿ مف الجو، المناخ، الماء، األرض، وىذه بدورىا  المحيط الطبيعي: (1
 عوامؿ تؤثر في الصحة العامة وكذلؾ ليا تأثير عمى السموؾ الصحي؛

لمحيط االجتماعي في كؿ مف زمبلء العمؿ، األصدقاء، النظـ االجتماعية، يتمثؿ ا المحيط االجتماعي: (2
 والجمعيات والجماعات المرجعية، وكميا ليا وزنيا وتأثيرىا سواء عمى الصحة العامة أو السموؾ الصحي؛

يشمؿ المحيط الميني عمى كؿ مواقع العمؿ، الثقافة والمعايير والقيـ والسياسات وىذه  المحيط الميني: (3
 عوامؿ إما تشجع أو تعيؽ السموكيات الصحية.ال

إف فيـ العوامؿ الشخصية والمحيطية والتي تؤثر في الصحة العامة والسموؾ الصحي، يمكف أف يسيـ في 
تطوير وتخطيط برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي ذات الفاعمية مف أجؿ تعزيز وترقية الصحة العامة 

ية التي قد تظير في المجتمع، وىذا ال يتأت إال مف خبلؿ النظر إلى والوقاية مف األمراض والمشكبلت الصح
ىذه العوامؿ)الشخصية والمحيطية( المؤثرة في السموؾ الصحي عمى أنيا عوامؿ تكاممية، ال عوامؿ معزولة عف 

 بعضيا البعض.

 المطمب الرابع: نظريات كنماذج تفسير السمكؾ الصحي

ا لنظريات كثيرة ونماذج تفسيرية عديدة وكميا تعمؿ عمى فيـ إف أىمية السموؾ الصحي جعمت منو ىدف
ىذا السموؾ و محدداتو، و مف بيف النماذج المطبقة في ىذا الميداف نجد: نموذج المعتقد الصحي، ونموذج 

بشكؿ مف التفصيؿ في التحوؿ النظري لتغيير السموؾ، ونموذج القصد أو الفعؿ المقصود، وقد تمت مناقشتيا 
، عمما أف ىذه النماذج قد تـ االعتماد عمييا في مجاؿ وؿلمفصؿ األ  خامسمف المبحث ال رابعالمطمب ال

التسويؽ االجتماعي أثناء إعداد برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي مف أجؿ فيـ السموؾ الصحي ألفراد 
 في الميمة ظرياتالن إحدى عمى المطمب ىذا في سنركز فإننا لذلؾ الجميور المستيدؼ بغية التأثير فييـ.

 :يمي كما( Protection Motivation Theory)الحماية دافعية نظرية باسـ والمعروفة الصحي السموؾ تفسير

تعتبر نظرية دافعية الحماية أو كما تسمى نظرية دافع الحفاظ عمى الصحة مف بيف النظريات الميمة في 
ي برامج وحمبلت التوعية الصحية. وقد تـ تقديـ مجاؿ الصحة العامة والتي تـ استخداميا أيضا بشكؿ كبير ف

لكف وبعد  1975( عاـ Everett Rogersىذه النظرية ألوؿ مرة مف طرؼ الباحث األمريكي إيفرت روجرز)
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 Fearقاـ روجرز بتعديميا وىذا بعد أف قاـ بعدة دراسات لمعرفة أثر استعماؿ رسائؿ الخوؼ) 1983عاـ 

Appeals)  كما تعتبر نظرية دافعية الحماية 1تغيير اتجاه أفراد الجميور المستيدؼ في حمبلت التوعية عمى.
مف بيف نظريات االتصاؿ المقنع المبنية عمى فرضية المعالجة المعرفية الوسيطة لمتغير السموكي، حيث تقـو 

ئمة، بمعنى ىذه النظرية عمى التمثؿ المعرفي لممعمومات الميددة لمصحة واتخاذ القرارات لمقياـ بإجراءات مبل
القياـ بالسموؾ الصحي الذي يحمي ويحافظ عمى الصحة مف قبؿ أفراد الجميور المستيدؼ نتيجة لممعمومات 

والشكؿ الموالي المتحصؿ عمييا مف طرؼ حمبلت التسويؽ االجتماعي والمبنية عمى أساس استماالت الخوؼ. 
 يوض  ذلؾ:

 (: نظرية دافعية الحماية33الشكؿ رقـ)

 

                                                           
1
Anne Marie Lavack: Fear Appeals in social marketing Advertising, Op-Cit, p.153.  
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انطبلقا مف الشكؿ السابؽ يمكننا توضي  أىـ المفاىيـ والمتغيرات األساسية لنظرية الحماية في النقاط 
 التالية:
 ( المتعمقة بتيديد الصحة؛Severityالدرجة المدركة مف الخطورة) أكال:
 ( بيذه التيديدات الصحية؛Vulnerabilityالقابمية المدركة لئلصابة) ثانيا:
( إلجراء معيف مف أجؿ الوقاية Response Effectivenessفاعمية االستجابة الوقائية أو الفاعمية المدركة) ثالثا:

 أو إزالة التيديد الصحي؛
(، أي الكفاءة الذاتية لصد الخطر. وتسيـ كؿ ىذه المتغيرات أو Self Efficacyتوقعات الكفاءة الذاتية) رابعا:

 أنماط المواجية لممارسة سموؾ صحي ما.المركبات مجتمعة في تشكيؿ 

كذلؾ يمكننا القوؿ عمى أف نظرية الدافع إلى الحماية أو الحفاظ عمى الصحة مشابية لنموذج المعتقد 
والذي يرتكز عمى فكرة أف ممارسة  ،األوؿوالذي تـ معالجتو في الفصؿ ( Health Belief Modelالصحي)

العتقاد بتوقع فوائد لتنفيذ تمؾ الممارسات، غير أف نظرية دافعية السموكيات الصحية الوقائية تعتمد عمى ا
( حيث ترى Protection Motivationالحماية تضيؼ إلى االعتقادات مفيوما بخر وىو؛ الدافع إلى الحماية)
  أف الدافع إلى الحماية ينتج عف نوعيف مف العمميات المعرفية كما يمي:

 (؛Threat Appraisalتقدير الخطر)  (1
 .1(Coping Appraisalتقدير المواجية)  (2

أي أف الدافع إلى الحماية ينتج عف عممية المقارنة بيف الشدة المدركة لخطورة المرض)القابمية المدركة 
لئلصابة( وتقدير مدى االستعداد لئلصابة، وبيف القدرة عمى مواجية ذلؾ الخطر أو التيديد)القدرة المدركة عمى 

التي تتضمف تكاليؼ االستجابة الوقائية(، وىذا بناءا عمى توقع مستوى مف الفعالية ممارسة السموؾ الوقائي و 
( عمى أداء السموؾ المناسب، كما تتوقؼ عممية الدخوؿ في السموؾ الوقائي أو مواصمتو Self Efficacyالذاتية)

تشرح العبلقة بيف ظرية أو التخمي عنو باالعتماد عمى نتيجة العمميتيف المعرفيتيف السابقتيف. أي أف ىذه الن
االعتقادات والسموؾ الوقائي بوجود عامؿ وسطي بينيما وىو الدافع عمى الحماية والرغبة في ممارسة السموؾ 
الصحي التي تغذييا الفاعمية الذاتية المدركة. وقد تـ استخداـ نظرية الدافع لمحماية أو الحفاظ عمى 

مراض الخطيرة كالسرطاف واإليدز، كما تـ استخداميا ( بشكؿ واسع في مجاؿ الوقاية مف األPMTالصحة)

                                                           
1
 Steven Prentice-Dunn, Ronald W. Rogers: Protection Motivation Theory and preventive health ; beyond the 

Health Belief Model, Health Education Research Theory and Practice, Vol.1 no.3, PP.153-161, 1986, p. 154, 
155. 
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أيضا في مجاؿ تغيير المعارؼ واالتجاىات والعادات السموكية في كؿ مف مجاالت التدخيف واإلدماف وممارسة 
 النشاط البدني وفي مجاؿ سموكيات القيادة واحتراـ إشارات المرور وغيرىا.

 الصحة العامةالمبحث الثالث: آلية التثقيؼ الصحي لتعزيز 

لما كانت الصحة العامة عبارة عف منظومة شاممة ال تعني فقط الخمو مف األمراض ولكنيا تشمؿ حالة 
االكتماؿ البدني والنفسي واالجتماعي والروحي، فإف التثقيؼ الصحي يأتي كأحد روافد الصحة العامة بيذا 

، ولموصوؿ إلى ىذا المفيـو المتكامؿ لمصحة العامة فإ ف المسؤولية ال تقع فقط عمى عاتؽ الجيات المفيـو
 المسؤولة عف الرعاية الصحية وحدىا بؿ تشمؿ كامؿ شرائ  المجتمع.

ولما كاف التثقيؼ الصحي ىو أحد الركائز التي تقـو عمييا أسس الحفاظ عمى الصحة العامة وتعزيزىا  
حي والذي أصب  عمما مف عمـو المعرفة وترقيتيا، فقط تـ في السنوات األخيرة االرتقاء بمفاىيـ التثقيؼ الص

يستخدـ النظريات السموكية والتربوية واالجتماعية ومبادئ اإلعبلـ والتعميـ واالتصاؿ لمنيوض بالصحة العامة 
وتحسيف نوعية الحياة والتمتع بصحة جيدة، والذي مف شأنو أف يمكف األفراد مف تنمية قدراتيـ البدنية والذىنية 

 ويسم  ليـ بأف يعيشوا حياة منتجة اجتماعيا واقتصاديا في انسجاـ مع بيئتيـ. إلى أقصى حد ممكف،

فإذا كاف درىـ وقاية خير مف قنطار عبلج، فإف درىـ تثقيؼ وتوعية صحييف خير مف قنطار وقاية، 
ور فالتثقيؼ الصحي ىو عممية ذات أبعاد فكرية ونفسية واجتماعية تتعمؽ بالنشاطات التي تزيد مف قدرة الجمي

عمى اتخاذ قرارات تؤثر ايجابيا في صحتيـ وصحة أسرىـ ومجتمعيـ. وعمى ىذا األساس فإننا سنعالج في ىذا 
 المبحث مصطم  التثقيؼ الصحي مف خبلؿ المطالب التالية:

 مفيـو التثقيؼ الصحي؛ 
 أىداؼ التثقيؼ الصحي؛ 
 مجاالت وأساليب التثقيؼ الصحي؛ 
 .عناصر ومقومات التثقيؼ الصحي 
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 المطمب األكؿ: مفيـك التثقيؼ الصحي

ليس التثقيؼ الصحي مرادفا لئلعبلـ الصحي لكف اإلعبلـ الصحي الصحي  ىو جزء أساسي مف عممية 
التثقيؼ الصحي، فوسائؿ اإلعبلـ تستطيع القياـ بيذا الدور لما ليا مف تأثير واض  وفعاؿ عمى الجميور 

ارؼ الصحية والتي مف شأنيا إكساب الجميور السموؾ الصحي وسموكياتو مف خبلؿ تزويده بالمعمومات والمع
الصحي  والسميـ. كما يعد التثقيؼ الصحي فكرة قديمة قدـ حضارة اإلنساف، فقد وجد الحكماء واألطباء في 
مختمؼ العصور أف المطموب ىو حفظ الصحة وليس فقط مداواة المريض، وقد كانت بداياتو ممموسة في 

ألطباء العرب والمسمميف الذيف كانت ليـ إسيامات ممموسة وكبيرة في تطوير الطب وفي كتابات األوليف مف ا
جمعو مف مختمؼ المصادر واإلضافة عميو، فقد حممت كتاباتيـ بالكثير مما يمكف اعتباره مف أساسيات 

ة ومجاؿ ىاـ التثقيؼ الصحي. وعمى ىذا األساس فإنو يمكننا القوؿ أف التثقيؼ الصحي ىو أحد الفروع الرئيسي
مف مجاالت الصحة العامة وىو ال يعني فقط مجرد انتشار المعمومات الصحية المتضمنة في ندوة صحية أو 
في تظاىرة عممية، بؿ إف ىدؼ التثقيؼ الصحي ىو تغيير العادات واالتجاىات والمفاىيـ والممارسات 

قبؿ األطباء والعامميف في المجاؿ والسموكيات الصحية. وقد لقي التثقيؼ الصحي اىتمامات متزايدة مف 
الصحي، وحتى الباحثيف باعتباره الوسيمة الفعالة واألداة الرئيسية في تحسيف مستوى صحة المجتمع، وقد 
وضعت لو عدة تعريفات متعددة، لكنيا تشترؾ كميا في أف التثقيؼ الصحي ينصب أساسا عمى سموكيات 

 أو أدائية، ومف ىذه التعريفات نذكر ما يمي: األفراد والجماعات سواء كانت سموكيات عرفية

التثقيؼ الصحي ىو عبارة عف عممية ترجمة الحقائؽ الصحية المعروفة وتحويميا إلى أنماط سموكية عمى 
مستوى الفرد والمجتمع وذلؾ باستعماؿ األساليب التربوية الحديثة بيدؼ رفع المستوى الصحي واالجتماعي 

ريؼ التثقيؼ الصحي كذلؾ عمى أنو: عبارة عف عممية إلعداد الناس لممحافظة . كما تـ تع1لمفرد والمجتمع
عمى صحتيـ فيو إدخاؿ تغيير إيجابي عمى سموكيـ العاـ لتفادي األمراض والمشاكؿ الصحية وتزويدىـ 
 بمفاىيـ وقيـ وميارات جديدة، ويكوف ذلؾ مف خبلؿ التوجو إلييـ الستنياض اليمـ ودفع الوعي الصحي ُقَدما
في سبيؿ نضاؿ ييدؼ لممحافظة عمى سبلمة األفراد والمجتمع، ويبدأ ىذا التغير في السموؾ والمفاىيـ مف 
المدرسة والجامعة إلى المصنع والمزرعة والشارع حتى يشمؿ الشعب بمختمؼ فئاتو العمرية والوظيفية 

والذي ُيْعنى بتحسيف السموؾ واالجتماعية، وفي ىذا السياؽ فإف التثقيؼ الصحي ىو عبارة عف دعاية صحية 
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اإلنساني مف خبلؿ مساعدة الناس عمى فيـ سموكيـ وتشجيعيـ عمى اختيار ما يفضمونو، وكؿ ذلؾ مف أجؿ 
 ؛1حياة صحية سميمة دوف إجبارىـ عمى التغيير

كذلؾ فقد تـ تعريؼ التثقيؼ الصحي عمى أنو: ىو الترجمة لما ىو معروؼ ومألوؼ عف الصحة، فيما 
لصحة العامة لمفرد أو بسموؾ الجماعة عف طريؽ العممية التنفيذية أو التعميمية، ومف ثـ فإف التثقيؼ يتعمؽ با

الصحي ىو أحد جوانب الصحة العامة والذي يتعامؿ مع المشاركة المتضمنة والفعالة لؤلفراد في حؿ مشكبلتيـ 
 الصحية، وىو بذبؾ يتضمف ما يمي:

 الحقائؽ الصحية األساسية؛ أكال:
 األىداؼ الصحية لمسموؾ الصحي؛ نيا:ثا

 .2العممية التعميمية لتحقيؽ ىذه األىداؼ ثالثا:

أما المنظمة العالمية لمصحة فقد عرفت التثقيؼ الصحي عمى أنو: عممية تؤدي إلى تخطيط برنامج 
زالة عوائؽ الجيؿ والتحيز واألفكار ال خاطئة، وذلؾ باستعماؿ الموارد المتاحة مف أجؿ تعديؿ السموؾ الصحي وا 

 .3بعد تحميص ذكي وتدبر فكري لممعرفة الصحية ذات العبلقة بالصحة العامة

 مف خبلؿ التعريفات السابقة يمكننا القوؿ أف التثقيؼ الصحي يشمؿ العناصر التالية:
 التخطيط الشامؿ لممعمومات الصحية المتاحة التي تؤكد صحة اإلنساف؛  (1
 سات التي تؤثر عمى سموكياتو واتجاىاتو وممارستو الصحية تأثيرا إيجابيا؛والممار  إمداد الفرد بجوانب التعمـ  (2
ترجمة المعمومات الصحية إلي سموكيات صحية سميمة بيدؼ تعديؿ السموكيات الخاطئة، وتعزيز   (3

 السموكيات الصحية السميمة؛
خيف وغيرىا مف تنمية قدرة الفرد عمى اتخاذ القرارات الخاصة بصحتو بيدؼ مقاومة اإلعبلنات والتد  (4

 المؤثرات.

ونحف بدورنا يمكننا تعريؼ التثقيؼ الصحي عمى أنو ذلؾ الجزء مف الرعاية الصحية وأحد جوانب الصحة 
العامة والذي ييدؼ إلى مساعدة األفراد في الحصوؿ عمى المعمومات والخبرات البلزمة ليـ مف أجؿ المحافظة 

ة عف عممية تعميمية وتربوية تيدؼ إلى حث األفراد عمى عمى صحتيـ وصحة المجتمع ككؿ، وبذلؾ فيو عبار 
تبني نمط حياة وممارسات صحية سميمة. وعمى ىذا األساس يمكننا القوؿ أف التثقيؼ الصحي ىو عبارة عف 
عمـ وفف التأثير عمى اتجاىات ومعتقدات وسموكيات األفراد باستخداـ األساليب التربوية واالتصالية مف أجؿ 
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عي الصحي واالجتماعي لمفرد والمجتمع ككؿ، مف أجؿ الحفاظ عمى صحة الفرد والمجتمع رفع مستوى الو 
والوقاية مف األمراض وجميع المشاكؿ الصحية ومف ثـ تعزيز الصحة العامة وكؿ ذلؾ يمر مف خبلؿ تبني 

مف خبلؿ  أف التثقيؼ الصحي ييتـ بالدرجة األولى بنشر الوعي الصحي لدى األفراد أيأنماط سموكية صحية. 
ترجمة المعمومات الصحية إلى سموكيات صحية سميمة داخؿ المجتمع بما يؤدى إلى نمو المستوى الصحي 
عمى مستوى الفرد والمجتمع ككؿ، وذلؾ بإتباع األساليب التربوية واالتصالية الحديثة التي تيدؼ إلى تغيير 

 تمع.اتجاىاتيـ وتعديؿ سموكياتيـ وعاداتيـ لتعزيز صحة الفرد والمج

 المطمب الثاني: أىداؼ التثقيؼ الصحي

لما كاف التثقيؼ الصحي عبارة عف نيج تربوي تعميمي لتكويف اإلدراؾ بالمسائؿ الصحية التي تيـ الفرد 
والمجتمع، ولما كانت الصحة أغمى شيء لدى الفرد والمجتمع، لذلؾ فإف التثقيؼ الصحي يكتسب أىميتو مف 

ؾ فيو أف كؿ مجتمع مف المجتمعات يسعى جاىدا لتحقيؽ األمف الصحي أىمية الصحة ذاتيا، ومما ال ش
لؤلفراد في ذلؾ المجتمع، وذلؾ عف طريؽ تزويد األفراد بالمعمومات، والميارات، والخبرات، وتنمية االتجاىات 

نماط المرغوبة، وتصحي  األفكار الخاطئة، وكؿ ذلؾ مف شأنو أف يغير مف سموؾ األفراد ويكسبيـ العادات واأل
 السموكية الصحية المرغوبة التي تساعدىـ في بناء مجتمع سميـ.

نما تعميـ أفراد  وعمى ىذا األساس فإف التثقيؼ الصحي ال يستيدؼ نشر المعمومات الصحية فقط وا 
المجتمع ما ىو معروؼ عف الصحة العامة وكيفية حمايتيـ مف األمراض والمشاكؿ الصحية، وكذلؾ تغيير 

ألفراد فيما يتعمؽ بصحتيـ وتزويد أفراد المجتمع بالخبرات البلزمة بيدؼ التأثير في معموماتيـ أفكار وأحاسيس ا
وممارستيـ فيما يتعمؽ بالصحة، وذلؾ مف خبلؿ ترجمة القواعد الصحية إلى أنماط سموكية عف طريؽ التعمـ، 

افة إلى إيصاؿ المعرفة فيو أي أف التثقيؼ الصحي ال ييدؼ فقط إلى تغيير المعرفة لدى األفراد فيو باإلض
 .1ييدؼ أيضا إلى تغيير السموؾ

لذلؾ فإف انخفاض المستوى الصحي في أي مجتمع مف المجتمعات يرجع باألساس إلى عدـ معرفة الفرد 
كيفية إتباع السموؾ الصحي السميـ الذي يؤدي إلى الوقاية مف األمراض أو المشكبلت الصحية وىذا ما يطمؽ 

ة الصحية، وىذا راجع لغياب أو قمة المعمومات األساسية المتعمقة باألمور الصحية ومرد عميو مصطم  األمي
كؿ ذلؾ ىو غياب التثقيؼ الصحي. مف ىنا يتض  لنا أف أىداؼ التثقيؼ الصحي قد تطورت مف االىتماـ 

مة وتحافظ بالمعمومات المتعمقة بالصحة فقط، إلى االىتماـ باألنشطة والسموكيات التي تعزز الصحة العا
 عمييا، ومف بيف أىـ أىداؼ التثقيؼ الصحي كما حددتو منظمة الصحة العالمية ما يمي:
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تحسيف صحة األفراد واألسر والجماعات جسميا وعقميا ونفسيا واجتماعيا وذلؾ مف خبلؿ االىتماـ بالغذاء  أكال:
 والمسكف والرياضة والترفيو، والعبلقات اإلنسانية وتنظيـ األسرة؛

األخذ بأسباب الوقاية مف األمراض ومف الحوادث وذلؾ بمساعدة األفراد عمى فيـ الممارسات والعادات  :ثانيا
البلزمة لممحافظة عمى الصحة وتحسينيا، كما يجب أف يعرؼ األفراد ما ىي الممارسات المطموبة؟ و لماذا 

 تمارس؟ و كيؼ يمكف أف ُتَؤَدى؟؛
ر حدوث المرض أو وقوع اإلصابة، واالستمرار في العبلج حتى الشفاء، المبادرة إلى العبلج السميـ فو  ثالثا:

وذلؾ عف طريؽ االستفادة مف الخدمات الصحية المقدمة إلى أقصى حد ممكف، مع تزويد األفراد بالمعمومات 
 .1البلزمة حوؿ وجود ىذه الخدمات الصحية

ت والميارات الضرورية البلزمة ولما كاف التثقيؼ الصحي عبارة عف عممية مستمرة إليصاؿ المعموما
لتعزيز الصحة العامة، فإف اليدؼ األساسي لمتثقيؼ الصحي ىو إدخاؿ تعاليـ صحية وسموكيات سميمة وأنماط 
حياة تتوافر فييا الصحة والسبلمة التي تتماشى مع المجتمعات بما فييا مف خصوصيات وتقاليد وعادات 

 :2خاصة بيا، ويتضمف ذلؾ ما يمي
إف نشر المعمومات السميمة عف الصحة العامة ىو أىـ عنصر يجب أخذه  :كمات العامة الصحيةنشر المعم (1

بعيف االعتبار عند وضع برامج التثقيؼ الصحي، ألف سر نجاح برامج التثقيؼ الصحي يكمف أساسا في 
 خمؽ قاعدة واسعة مف المفاىيـ الصحية السميمة لفئات الجميور المستيدؼ أو لممجتمع ككؿ؛

فمف المسمـ بو أف ىناؾ سموكيات صحية يجب أف ندرب الناس عمييا، وتتعمؽ  السمككيات الصحية: غرس (2
ىذه السموكيات بالفرد بصورة خاصة ويقصد بذلؾ كيفية تعاممو باألسموب السميـ المبني عمى القواعد 

 الصحية السميمة كأف يتعود اإلنساف عمى أنماط صحية تساعده عمى التمتع بحياتو؛

تنتشر في بعض المجتمعات سموكيات غير صحية كالتدخيف أو تعاطي  السمككيات غير الصحية: تغيير (3
المخدرات وغيرىا، األمر الذي قد ُيَعِرض المجتمع إلى أمراض خطيرة والتي بدورىا تحـر المجتمع مف 

خصصة ذات عطاء ىذه الفئات المصابة وتكمؼ الدولة مبالغ باىظة، ومثؿ ىذا األمر يحتاج إلى برامج مت
 خطاب محدد الختيار أساليب فعالة تصؿ إلى ىذه الفئات لتغير مف سموكيا الخاطئ؛
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إف أىـ عنصر في عمميات التثقيؼ الصحي ىو العنصر البشري وىذا  خمؽ قيادات لمتثقيؼ الصحي: (4
ه العنصر لو دور فعاؿ لتحقيؽ الغايات واألىداؼ المنشودة مف الخطاب الصحي، ومف المؤسؼ جدا أف ىذ

الفئة مف المتخصصيف ليست متوفرة بالشكؿ المطموب، وىذا األمر يتطمب جيدا مضاعفا مف قبؿ مراكز 
التعميـ المختمفة إلعداد القيادات الصحية، كما يجب تحقيؽ التواصؿ بيف القيادات المتخصصة في المجاؿ 

ؾ لف يتحقؽ اليدؼ الصحي وبيف القيادات القائمة عمى حمبلت وبرامج التثقيؼ الصحي، فمف دوف ذل
 األساسي مف التوعية الصحية بصورة عامة.

ذ نؤكد عمى أىمية التثقيؼ الصحي سواء في شقو الوقائي والذي يركز عمى الوقاية مف  ونحف بدورنا وا 
األمراض والحوادث والمشاكؿ الصحية مف خبلؿ مساعدة األفراد عمى تقبؿ وتبني أنماط معينة مف السموؾ 

يتعمؽ بصحتيـ، أو مف خبلؿ شقو التربوي التعميمي التثقيفي والذي يركز عمى النمو الذاتي  الصحي السميـ فيما
لمفرد أي أف سموؾ الفرد قائـ عمى حريتو في اختيار السموؾ الصحي السميـ واتخاذ القرار الخاص بو، فإننا نرى 

نما تتعدى ذلؾ أف أىداؼ التثقيؼ الصحي ال تتمثؿ فقط في تزويد أفراد المجتمع بالمعمومات  الصحية فقط، وا 
مف خبلؿ تعزيز اتجاىات صحية لدى األفراد نظرا لما تمعبو االتجاىات كما أسمفنا مف أىمية في التأثير عمى 

 السموكيات وكؿ ىذا يؤدي إلى تحقيؽ أىداؼ التثقيؼ الصحي النيائية والمتمثمة في النقاط التالية:
 تحسيف الصحة عمى مستوى الفرد والمجتمع؛ .أ 
 تخفيض حدوث األمراض، وكذلؾ خفض حدوث الوفيات واإلعاقات؛ .ب 
 تحسيف نوعية الحياة لمفرد والمجتمع. .ج 

 المطمب الثالث: مجاالت كأساليب التثقيؼ الصحي

 الفرع األكؿ: مجاالت التثقيؼ الصحي

ـ، بتعدد القضايا والمشكبلت الصحية والكوارث التي تواجو األم ومجاالت التثقيؼ الصحي تتعدد جوانب
وىي متشابكة ومتداخمة بحيث يتعذر الفصؿ بينيا فكؿ جانب يؤثر في الجوانب األخرى. وقد تطورت مناىج 
التثقيؼ الصحي لتواكب االتجاىات الحديثة في ىذا المجاؿ، فأصبحت تشمؿ عمى برامج مرسومة تتي  لؤلفراد 

 ىاتيـ وسموكيـ الصحي.اكتساب المعمومات والحقائؽ الصحية حتى يكوف لدييـ أسس حقيقية التجا

لذلؾ فقد تتعدد المجاالت والمياديف الخاصة بالتثقيؼ الصحي، إال أنو يمكف حصرىا في أىـ المجاالت 
 :1التالية
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يعتبر البيت مكانا مثاليا لمتثقيؼ الصحي ألف أصحاب البيت صغارا كانوا أو  أكال/ التثقيؼ الصحي في المنزؿ:
الراحة في بيوتيـ، لذلؾ يوفر التثقيؼ الصحي بالبيت الظروؼ الواقعية كبارا يشعروف بالطمأنينة واألمف و 

 لمتوعية حيث يمكف ربط رسالة التثقيؼ الصحي بمستوى األسرة االجتماعي واالقتصادي؛

ونقصد بو التثقيؼ الصحي الموجو لممجتمع ككؿ بجميع شرائحو ويعد مف أىـ  ثانيا/ التثقيؼ الصحي العاـ:
ي، أي يتـ استعماؿ الوسائؿ اإلعبلمية واالتصالية الجماىيرية مف أجؿ مخاطبة مجاالت التثقيؼ الصح

يصاؿ رسائؿ التثقيؼ الصحي لو، وحتى تكوف ىذه الرسائؿ ذات فاعمية قصوى فإنو يشترط  المجتمع ككؿ وا 
التعرؼ عمى خصائص المجتمع بدقة وكذلؾ المشاكؿ الصحية المراد معالجتيا واألولويات منيا، كما يجب 

 استعماؿ المغة التي يفيميا جميع أفراد المجتمع؛

تمثؿ المدارس واألماكف التعميمية األخرى مكانا ىاما وجيدا لمتثقيؼ الصحي حيث  ثالثا/ التثقيؼ الصحي المدرسي:
يشكؿ األطفاؿ في المدارس في أغمب البمداف جوالي ربع السكاف، ففي الجزائر يشكؿ األطفاؿ المتمدرسيف 

، ومف ىنا يبرز االىتماـ بالمدرسة كمكاف لمتثقيؼ الصحي إضافة إلى سيولة مبلييف متمدرس ثمانيةي حوال
الوصوؿ ليـ بحكـ تواجدىـ الدائـ في المدارس، وخير مثاؿ عمى نجاح التثقيؼ الصحي مف خبلؿ المدارس 

كأحد  1979ىو ذلؾ البرنامج العالمي الموسـو تحت شعار)مف الطفؿ لمطفؿ( والذي برز لموجود عاـ 
نشاطات العاـ الدولي لمطفؿ المصادؼ لمعيد العشريف إلعبلف حقوؽ الطفؿ، حيث تـ بالتعاوف بيف معيد 
صحة الطفؿ ومعيد التربية بجامعة لندف عمى أساس االستفادة مف طبلب المدارس كمثقفيف صحييف 

ولآلباء واألميات، بحيث  ومشاركيف في تقديـ العناية الصحية إلخوانيـ األصغر سنا وألطفاؿ المجتمع ككؿ
يقـو البرنامج عمى نشاطات وقائية وعبلجية مبسطة تبلئـ الوضع المحمي، حيث يتـ  شرحيا وتعميميا لؤلطفاؿ 

 بواسطة معممييـ ومف ثـ ينقميا األطفاؿ إلى بيوتيـ وعائبلتيـ؛

يجابا عمى الحياة اإلنسانية فاإلفراط يعتبر الغذاء مف أىـ العوامؿ التي تؤثر سمبا وا   رابعا/ التثقيؼ الصحي الغذائي:
والتفريط في التغذية ىما طريؽ المشاكؿ الصحية، فقمة الغذاء لدى األطفاؿ واألميات يؤدي إلى ضعؼ الجسـ 
نتاجيتيـ، لذلؾ ونظر ألىمية الغذاء  ومف ثـ المناعة والنمو، أما الكبار فنقص الغذاء يؤثر عمى أدائيـ وا 

 ج تثقيفية صحية  غذائية قائمة بذاتيا؛الصحي  فقد أصب  ىناؾ برام

يعتبر التثقيؼ الصحي لممرضى والمراجعيف أمرا ال غنى عنو في  خامسا/ التثقيؼ الصحي لممرضى كالمراجعيف:
المؤسسات الصحية مف مستشفيات ومراكز صحية فيو جزء ال يتجزأ مف عمؿ أي مستشفى أو مركز صحي، 

بلج فمف حقو أيضا أف يقدـ لو النص  والتوعية الصحية البلزمة وأف فكما ىو مف حؽ المريض أف يقدـ لو الع
 يزود بالمعمومات الصحية المفيدة لو؛
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نظرا لوجود األخطار في أماكف العمؿ حيث تتفاوت درجات الخطورة  سادسا/ التثقيؼ الصحي في أماكف العمؿ:
تيا بشكؿ كبير مف أجؿ الحفاظ عمى بتعدد الميف والحرؼ فإف مسؤولية الوقاية مف ىذه األخطار تبرز أىمي

صحة وسبلمة الموظفيف والعامميف وال يكوف ذلؾ إال مف خبلؿ التثقيؼ الصحي، وىو العمؿ المنوط بو مف 
 قبؿ أخصائي الصحة المينية.

نما أصب   كذلؾ ونظرا ألىمية موضوع التثقيؼ الصحي وألنو لـ يعد مقصورا عمى مجاؿ محدد بذاتو وا 
قا بكؿ ما لو عبلقة مباشرة أو غير مباشرة بالصحة العامة، فإنو يمكننا أف نضع  تصنيفا متصبل اتصاال وثي

 لبعض المجاالت وبعض المفاىيـ الخاصة والتي تركز بشكؿ كبير عمى موضوعيف أساسييف ىما:

 المتمثؿ في ممارسة العادات الصحية الصحيحة والسميمة؛ مكضكع السمكؾ: (1
لقدرة عمى االستفادة مف الخدمات الصحية وتحقيؽ الصحة الجيدة المتمثؿ في ا :مكضكع الميارات (2

بالمجيودات الشخصية، ألف اليدؼ النيائي مف التثقيؼ الصحي ىو جعؿ المعمومات والحقائؽ العممية 
المعروفة عف الصحة العامة عبارة عف أنماط مف السموكيات القويمة الصحية والممارسات والعادات 

 والجدوؿ الموالي يوض  بعض المجاالت األخرى لمتثقيؼ الصحي: األفراد. الصحية الجيدة في حياة
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 (: مجاالت كمفاىيـ التثقيؼ الصحي08الجدكؿ رقـ )
 مفاىيـ التثقيؼ الصحي مجاالت التثقيؼ الصحي
مجػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػػػػػػػػػػحة 

 الشخصية
 النظافة الشخصية

 النشاط البدني اليومي
مجاؿ الصحة 

 الغذائية
 سي الصحيالغذاء الرئي

 األمراض الناتجة عف نقص الغذاء
 األمراض الناتجة عف اإلفراط في الغذاء

مجاؿ صحة 
 المجتمع

 حماية المستيمؾ

مجػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ مكافحػػػػػػػػػػػػػػػػة 
األمػػػػػراض و الوقايػػػػػة 

 منيا

 التعريؼ باألمراض الوبائية المستجدة أنفمونزا الخنازير والطيور مثبل
 أسباب األمراض المعدية

 طرؽ مكافحتيا نواقؿ األمراض و
مجػػػػػػػػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػػػػػػػػبلمة 
 والوقاية مف الحوادث

 أنواع الحوادث و كيفية التعامؿ معيا
 شروط السبلمة العامة
 اإلسعافات األولية

 نظافة البيئة مجاؿ صحة البيئة
 مصادر تموث البيئة و األخطار الناجمة عف ذلؾ

 المصدر: مف إعداد الباحث

 

 لمتثقيؼ الصحيالفرع الثاني: أساليب االتصاؿ 

رشادية تتجو بوصمتيا باتجاه الصحة العامة بغية  لما كاف التثقيؼ الصحي عبارة عف عممية تعميمية وا 
تزويد األفراد بالمعمومات الصحية والنصائ  اإلرشادية اليادفة إلى تبني أنماط سموكية صحية وصحيحة لمفرد 

طرؽ  أي أف الوسائؿ البلزمة إلنجاح ىذه العممية.والمجتمع ككؿ، فإف كؿ ذلؾ يستدعي مجموعة مف اآلليات و 
التثقيؼ الصحي قد تكوف مباشرة وىذا يتحقؽ بوجود كؿ مف المثقؼ الصحي والجميور المستيدؼ في مكاف 
واحد، أو أف تكوف غير مباشرة وىذا يعني وجود وسيمة اتصاؿ غير شخصية بيف المثقؼ الصحي والجميور 

 ا سوؼ نوضحو في النقاط التالية:المستفيد أو المستيدؼ، وىذا م

لبلتصاؿ المباشر في عممية التثقيؼ الصحية أىمية كبيرة فوجود المثقؼ الصحي  أكال/ االتصاؿ المباشر:
والجميور المستفيد في مكاف واحد مف شأنو أف يسم  لكؿ واحد منيما بتبادؿ األفكار وىذا مف شأنو كذلؾ أف 

لذلؾ تكوف ىذه الطريقة في الغالب أكثر فاعمية مف نظيراتيا األخرى كما يحقؽ مزيدا مف التوافؽ والتبسيط، و 
أف المحتويات التثقيفية أيضا يمكف أف تجد صدى تبعا الىتمامات الجميور المستفيد وكما يحسيا المثقؼ 
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دا في نفسو؛ كما وقد تكوف االستجابة أكبر واالىتماـ أكثر وكذلؾ بالنسبة لعمميات الجذب والتي تعتبر ىامة ج
مجاؿ التثقيؼ الصحي، ولكنيا عمميات تتطمب مشاركة أكثر فاعمية مف جانب الجميور، ويكوف االتصاؿ 

 :1المباشر في ميداف لمتثقيؼ الصحي مف خبلؿ طريقتيف كما يمي

تكوف الطريقة الفردية مف خبلؿ التقاء المثقؼ الصحي مع شخص بخر حيث يعمؿ  الطريقة الفردية: (1
تقديـ المعمومات واألسس الصحية وطرؽ الوقاية مف مرض ما، ويكوف ذلؾ عف المثقؼ الصحي عمى 

طريؽ استعماؿ أسموب المحادثة الشفيية وعادة ما يكوف فييا حوار ونقاش وطرح لؤلسئمة واإلجابة عمييا، 
 لذلؾ يمكف استخداـ ىذه الطريقة في المناسبات التالية:

مثاؿ عمى ذلؾ وجود شخص يعاني مف مرض الدرف إذا ما وجد شخص يعاني مف مشكمة صحية خاصة وك .أ 
أو مرض تناسمي وبالتالي فإف طبيعة المشكمة ىنا ىي مشكمة صحية وفي ذات الوقت مشكمة اجتماعية 
نفسية تحتاج إلى متخصص في التثقيؼ الصحي ذو كفاءة عالية في االتصاؿ النفسي مع ىذا النوع مف 

 المرضى؛
الصحية المختمفة سواء كانت وقائية خبلؿ فترة الوقاية والنقاىة كما في إنشاء الزيارات الخاصة بالخدمات  .ب 

حالة الخدمات الصحية في مجاؿ رعاية األمومة والطفولة، وخدمات الصحة المدرسية، أو عند عبلج 
األمراض المعدية أو األمراض الطفيمية أو في حالة عبلج األمراض غير المعدية، أي خبلؿ الزيارات التي 

 أجؿ الخدمات المختمفة بالعيادات أو مف خبلؿ الزيارات الميدانية؛تتـ مف 

يتـ استخداـ الطريقة الجماعية عندما يتوجو المثقؼ الصحي إلى جماعة مف الجميور  الطريقة الجماعية: (2
 المستيدؼ ويقـو بطرح الرسائؿ الصحية المراد توصيميا إلى ذلؾ الجميور، وتكوف ىذه الطريقة مف خبلؿ:

 ات والمحاضرات حيث يتكمـ المثقؼ الصحي بينما يتسمع الجميور المستيدؼ؛المحادث .أ 
المناقشات الجماعية حيث يتناقش أفراد الجميور المستيدؼ مع المثقؼ الصحي حوؿ مشكبلتيـ الصحية  .ب 

وتعد المناقشات في مجاؿ التثقيؼ الصحي جد مثمرة ومفيدة، ألف أفراد الجميور المستيدؼ يمكف أف 
رىـ ويوجيوا بعض التساؤالت والتي تؤدي إلى مزيد مف الفيـ والوضوح والتبسيط، وىذا يعتبر يقدموا أفكا

بداية التغيير في سموكياتيـ الخاطئة، فأحيانا يكوف لدى أفراد الجميور بعض األفكار الخاطئة لكنيا بمجرد 
التنور الصحي لدى  النقاش وتوضي  أو إثبات عدـ صبلحية ىذه األفكار والمعتقدات فإنو يحصؿ نوع مف

أفراد الجميور المستيدؼ مما يسم  ليـ باكتساب أفكار ومعمومات صحية صحيحة وسميمة، وكؿ ىذا 
يشجع عمى التغير اإليجابي. وحتى تنج  المناقشات الجماعية وتصب  أكثر فاعمية فإنو يشترط توفر بعض 

 الجوانب النفسية التالية:
                                                           

1
 .197-193إقباؿ إبراىيم سللوؼ: مرجع سبق ذكره، ص 
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 يس القائد المتزمت أي يجب عميو أف يكوف لو دور في إدارة أف يمعب المثقؼ الصحي دور الموجو ول
 النقاش وتوضي  النقاط المطروحة مع تمخيص األفكار النيائية لمقضية موضوع النقاش؛

 يجب احتراـ جميع أفراد الجميور المستيدؼ وجعميـ أكثر مشاركة في النقاش؛ 
 داؼ المراد الوصوؿ إلييا في النياية.يجب وضع خطة لمعمؿ حوؿ القضية المزمع مناقشتيا وتحديد األى 

يتـ االتصاؿ غير المباشر في عممية التثقيؼ الصحي عف طريؽ وجود وسيط  :ثانيا/ االتصاؿ غير المباشر
يربط كؿ مف الجية القائمة عمى التثقيؼ الصحي مع الجميور المستيدؼ، وعمى العمـو فإف ىذه العممية تتـ 

 مف خبلؿ:

تعتبر وسائؿ االتصاؿ الجماىيري مف بيف أىـ الوسائؿ المستعممة في التثقيؼ  :مكسائؿ االتصاؿ الجماىير  (1
الصحي وىذا ألنيا تعتبر مف بيف وسائؿ االتصاؿ منخفضة االرتباط، وكذلؾ لسيولة وصوليا إلى الغالبية 

 العظمى مف الناس والجميور المستيدؼ؛
اضحة واليدؼ منيا ىو تعميـ أفراد الجميور تشتمؿ عمى فكرة واحدة وتعمؽ في أماكف بارزة وو  :الممصقات (2

 المستيدؼ أسس الممارسة الصحية السميمة؛
تشمؿ المطبوعات عمى كؿ مف الكتب والنشرات والمجبلت والمطويات، ويشترط أف تكوف  المطبكعات: (3

المعمومات الصحية المتواجدة فييا بسيطة وبأسموب شيؽ يجذب القارئ وبمغة عادية وبسيطة حتى يسيؿ 
 اءتيا واستيعابيا؛قر 
نظرا لمتطور الكبير الحاصؿ في التكنولوجيا ووسائؿ االتصاؿ فإف الحاجة ممحة : كسائؿ االتصاؿ الحديثة (4

لمواكبة ىذا التطور ومف ثـ استعماؿ مواقع التواصؿ االجتماعي مف أجؿ الوصوؿ إلى شريحة الشباب 
 ريد اإللكتروني أو الياتؼ النقاؿ.خاصة، باإلضافة إلى إرساؿ الرسائؿ اإلرشادية عف طريؽ الب

إف اليدؼ األساسي مف التثقيؼ الصحي ىو سعادة الفرد والمجتمع ككؿ مف خبلؿ التركيز عمى جانب 
التنمية الصحية والتي ليا انعكاس مباشر عمى التنمية االقتصادية واالجتماعية، لذلؾ ولما كاف الناتج النيائي 

مكانيات المتاحة كما ونوعا فإف ىذه العممية ال يجب أف تترؾ لمعفوية ألي عممية إنما يتناسب طرديا مع اإل
عداد وتنفيذ ومتابعة وتقييـ أنشطة وبرامج  واالرتجاؿ، بؿ يجب توخي األسموب العممي مف حيث تخطيط وا 

 التثقيؼ الصحي. 
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 المطمب الرابع: عناصر كمقكمات التثقيؼ الصحي

 الفرع األكؿ: عناصر التثقيؼ الصحي 

تبر الصحة العامة جزء ال يتجزأ مف االتصاؿ االجتماعي الذي ييدؼ إلى خدمة الصال  العاـ وقد تع
برزت الحاجة لبلتصاؿ بظيور الجماعة اإلنسانية والحاجة لمتواصؿ، وفي ىذا الصدد يؤكد عمماء النفس 

، جتماعيةواالجتماع أف الشرط الوحيد األساسي لظيور العبلقات واالتصاؿ ىو وجود الجماعة اال
  ( أي مشترؾ وعاـ، كما أشرنا إليو خبلؿ الفصؿCommon( مأخوذة مف كممة)Communicationاالتصاؿ)ف

فاالتصاؿ كعممية يتضمف المشاركة حوؿ شيء أو فكرة أو إحساس أو اتجاه أو سموؾ أو فعؿ ما،  ،وؿاأل
لذلؾ فالتثقيؼ  ألفكار و المعمومات.فنحف عندما نتصؿ بالناس في حياتنا اليومية إنما نشترؾ معيـ في تبادؿ ا

كونو يحمؿ رسائبل فييا مضاميف توعوية لموقاية  الصحي يعتبر أحد أشكاؿ االتصاؿ والتواصؿ التنموي اليادؼ
مف األمراض أو تجنب المشاكؿ الصحية، يضاؼ إلى ذلؾ ىو تمؾ العبلقة التكاممية الموجودة بيف كؿ مف 

إذ يسميـ االتصاؿ ممثبل في التثقيؼ الصحي في تحقيؽ التنمية الشاممة  السكاف والصحة والتنمية واالتصاؿ،
وعميو فإف لمتثقيؼ الصحي عناصر ىامة وأساسية البد مف توافرىا حتى تتـ العممية  لؤلفراد بشكؿ كبير.

 االتصالية، والتي نذكرىا في النقاط التالية:

قؿ المعمومة  وتوصيؿ الرسالة الصحية التي تعالج وىو الشخص أو الييئة المسؤولة عف ن أكال/ المثقؼ الصحي:
 إحدى قضايا الصحة العامة لمجميور المستيدؼ؛

تعتبر الرسالة الصحية واسطة الربط والعقد بيف المثقؼ الصحي والجميور المستيدؼ  ثانيا/ الرسالة الصحية:
ى الجميور المستيدؼ، كما ويشترط أف تكوف المعمومات التي تحمميا ىذه الرسالة صحيحة وواضحة وفي مستو 

يشترط وجود عنصر التشويؽ أثناء عرضيا مف أجؿ جذب االنتباه وخمؽ االىتماـ لدى الجميور المستيدؼ مف 
 أجؿ تحقيؽ الغرض منيا؛

تتنوع وسائؿ التثقيؼ الصحي المستخدمة في نشر المعمومات وتوصيؿ الرسائؿ  ثالثا/ كسيمة التثقيؼ الصحي:
دية نمطية إلى وسائؿ ذات تقنيات عصرية حديثة، وكمما كانت وسيمة االتصاؿ تفاعمية الصحية مف وسائؿ تقمي

 وتخاطب أكثر مف حاسة مف حواس اإلدراؾ كمما كاف تأثيرىا أكبر؛

مف عممية التوعية  وىو العنصر المستفيد مف برامج التثقيؼ الصحي والمستيدؼ رابعا/ الجميكر المستيدؼ:
لقائمة عمى عممية التثقيؼ الصحي أف تكوف عمى دراية كبيرة بالجميور الصحية ويشترط في الجيات ا

المستيدؼ وبكؿ الظروؼ والعوامؿ المؤثرة فيو مف أجؿ إنجاح برامج التثقيؼ الصحي ودوف ذلؾ  فإف كؿ 
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برامج التثقيؼ الصحي ال معنى ليا، كما تعتبر ميمة تحديد الجميور المستيدؼ بدقة بداية الطريؽ لحؿ 
 الصحية. المشكمة

 الفرع الثاني: مقكمات برنامج التثقيؼ الصحي

التثقيؼ الصحي ىو عبارة عف عممية مستمرة لمعالجة وحؿ المشاكؿ الصحية فإف وضع البرامج  لما كاف
يمكف أف ينج  إال إذا كانت ىناؾ مشاركة مف قبؿ المجتمع المستيدؼ  المتكاممة لتحقيؽ األىداؼ المرجوة ال

باإلضافة إلى  كوف ىذه البرامج التثقيفية الصحية جزءا مف السياسة الصحية العامة ألي بمد،مف التوعية، وأف ت
 كؿ ىذا، البد أيضا مف توفير مقومات التخطيط الناج  ألي برنامج تثقيفي صحي كما يمي:

د مف أجؿ وضع برنامج تثقيفي صحي فعاؿ فإف المرحمة األولى تقتضي تحدي أكال/ تشخيص المشكمة الصحية:
المشكمة أو المشاكؿ الصحية والتي ييدؼ البرنامج الصحي في مكافحتيا أو الوقاية منيا، وىذا يتطمب جمع 

 المعمومات حوؿ األمور التالية:

 طبيعة المشكمة، مدى انتشارىا وأسباب انتشارىا؛ (1
تعاني مف مدى توزيع المشكمة في البمد ونقصد ىنا التوزيع الجغرافي لممشكمة، وما ىي المناطؽ التي  (2

 المشكمة بشكؿ أكبر مف غيرىا؟. 

بعد أف يتـ تحديد المشكمة أو المشاكؿ التي يسعى البرنامج  ثانيا/ جمع المعمكمات حكؿ طبيعة المشكمة كالمجتمع:
التثقيفي إلى معالجتيا يجب كذلؾ جمع المعمومات الكافية عف السموكيات الخاطئة التي ليا عبلقة مع المشكمة 

 العوامؿ المؤثرة فييا، وىذا يتضمف المعمومات التالية: الصحية وكذلؾ 

لى أي مدى ينظر   (1 القيـ واالتجاىات السائدة المرتبطة بالمشكمة الصحية أو العوامؿ المرتبطة بيا، وا 
المجتمع إلى ىذه المشكمة؟، فقد تكوف المشكمة ميمة عند الجيات المختصة ولكف المجتمع ال يعتبر أف ىذه 

 لوية؛المشكمة ليا أو 
 نوع السموؾ أو السموكيات الصحية السائدة والتي يجب أف تشجع مف قبؿ برنامج التثقيؼ الصحي؛  (2
 العوامؿ االجتماعية واالقتصادية والصحية والسياسية والثقافية المرتبطة بالمشكمة؛  (3
بيف أىـ خصائص المجتمع المراد توعيتو مع تحديد الفئة أو الجميور المستيدؼ في ىذا المجتمع، ومف   (4

الصفات التي يجب مراعاتيا في المجتمع التوزيع العمري والمستوى التعميمي، والحالة االقتصادية 
واالجتماعية، ومدى توفر وسائؿ االتصاؿ المختمفة واستخداميا وغيرىا مف المواصفات الميمة لمعممية 

 التثقيفية؛
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دى اىتماميا وطبيعة عمميا، باإلضافة إلى الجمعيات الوطنية والمحمية الموجودة عمى مستوى المجتمع وم  (5
األشخاص ذوي النفوذ والتأثير أو ما يطمؽ عمييـ بقادة الرأي في المجتمع، وكيفية االستفادة منيـ في دعـ 

 البرنامج التثقيفي الصحي؛
اإلمكانيات المادية ووسائؿ التثقيؼ الصحي المتواجدة والتسييبلت المتوفرة سواء مف خبلؿ الجيات   (6

 كومية أو الجمعيات الوطنية أو الشركات المحمية.الح

يجب وضع أىداؼ واضحة ومحددة لمبرنامج وىذا حتى يمكف تقييمو ومعرفة ما إذا كاف  ثالثا/ تحديد األىداؼ:
البرنامج قد حقؽ أىدافو أـ ال. واألىداؼ التثقيفية تصاغ دائما بصورة عممية أي بتوضي  نوع السموؾ أو العمؿ 

يقـو بو الجميور المستيدؼ في سبيؿ الوقاية مف المشكمة الصحية أو مكافحتيا، كما أف  الذي يجب أف
 األىداؼ يجب أف تحدد الفترة الزمنية البلزمة إلحداث التأثير المنشود.

 يشمؿ البرنامج المفصؿ الخطوات التالية: رابعا/ إعداد برنامج مفصؿ لمخطكات التنفيذية:

لرسالة عمى طبيعة المشكمة الصحية والجميور المستيدؼ وكذلؾ نوع الوسيمة تعتمد ا المحتكل أك الرسالة: (1
 المستخدمة، ولكي تكوف الرسالة مؤثرة فإنو يجب مراعاة الجوانب التالية:

 أف تكوف واضحة قدر اإلمكاف وتبتعد عف المصطمحات الغامضة؛ .أ 
 ؛أف تستخدـ نفس المغة أو حتى الميجة التي يتحدث بيا الجميور المستيدؼ .ب 
أف تكوف الرسالة قصيرة قدر اإلمكاف ومركزة، فاألفراد يميموف إلى نسياف غالبية تفاصيؿ ومحتوى الرسالة  .ج 

 والمحصمة النيائية االحتفاظ بقدر محدود مف المعمومات؛
 أف ال تتعارض المعمومات واألفكار الواردة في الرسالة مع معتقدات وقيـ الجميور المستيدؼ وأفكاره. .د 

وىـ األشخاص المراد تغيير سموكيـ وعاداتيـ وممارساتيـ غير الصحية ويتـ تحديد  تيدؼ:الجميكر المس (2
 الجميور المستيدؼ بحسب طبيعة المشكمة أو السموؾ المراد معالجتو وتغييره.

يجب أف يتمتع الشخص الذي سوؼ يقـو بتوصيؿ الرسالة أو المعمومات إلى الجميور  المثقفكف الصحيكف: (3
فات حتى تتـ عممية االتصاؿ بشكؿ سميـ ومؤثر، ومف بيف الصفات الواجب توفرىا في المستيدؼ بعدة ص

 المثقؼ الصحي ما يمي:
 أف يكوف ممما بأىداؼ عممية االتصاؿ؛ .أ 
 أف يكوف ممما بالخمفية االجتماعية واالقتصادية والسياسية لمجميور المستيدؼ؛ .ب 
 اصة الجميور المستيدؼ؛أف تكوف لو القدرة والميارة في التعامؿ مع اآلخريف وبخ .ج 
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يفضؿ أف يكوف المثقؼ الصحي مف نفس البيئة االجتماعية التي ينتمي إلييا الجميور المستيدؼ، وذلؾ  .د 
 لخمؽ جانب مف الثقة واالرتياح نحو الجميور المستيدؼ.

تعتمد وسيمة االتصاؿ بحسب خصائص المجتمع أو الجميور المستيدؼ واإلمكانيات  كسيمة االتصاؿ: (4
 رة.المتوف

تجرى عممية التقييـ بعد فترة مف إجراء البرنامج التثقيفي الصحي وذلؾ لمتعرؼ عمى  المراجعة كالتقييـ:خامسا/ 
مدى التغيير الذي أحدثو البرنامج في معمومات الجميور المستيدؼ واتجاىو وسموكياتو، ومف أفضؿ أنواع 

عد فترة معينة مف االنتياء مف تنفيذ البرنامج، ومف ثـ التقييـ قياس المعمومات والسموكيات قبؿ تنفيذ البرنامج وب
التعرؼ عمى نوع التغيير الحاصؿ وكذلؾ التعرؼ عمى مدى تأثير وسيمة االتصاؿ المستخدمة وفاعمية الرسالة 
الموجية. وما تجدر اإلشارة إليو ىو أف التقييـ ىو عممية مستمرة لتوجيو البرنامج التثقيفي الصحي نحو المسار 

 ي  وتبلفي األخطاء والعيوب.الصح

ونظرا لما تمثمو الصحة العامة مف أىمية كبيرة عمى المستوى الفردي واالجتماعي فقد مثؿ موضوع 
الصحة العامة المجاؿ الخصب لمكثير مف الدراسات والمنطمؽ األوؿ لمكثير مف العمـو والمجاالت المعرفية، 

العامة كالتركيز عمى األسباب المحتممة لؤلمراض وكميا تنصب حوؿ دراسة الجوانب المختمفة لمصحة 
والمخاطر التي تيدد الصحة وأسس العبلج والوقاية، األمر الذي أفرز العديد مف البرامج  اإلرشادية والوقائية 
في مجاؿ الصحة والسموؾ الصحي حيث  كانت التوعية بالصحة العامة وما تزاؿ تمثؿ المحور األساسي 

 يستند عميو مصممو البرامج الوقائية واإلرشادية.والشعار البارز الذي 

مقومات البرامج التثقيفية الصحية تتداخؿ وتشترؾ بشكؿ كبير مع حمبلت وعمى ىذا األساس فإف 
التسويؽ االجتماعي ويعزى ذلؾ كما أسمفنا سابقا إلى طبيعة وخصوصية موضوع  الصحة العامة، وما تحممو 

 Healthتمع ككؿ، وكؿ ىذه البرامج  تيدؼ إلى تعزيز الصحة العامة)مف دالالت كبيرة لدى الفرد والمج
empowerment) :تمكيف األفراد مف زيادة تحكميـ وقدرتيـ عمى  و يمكف تعريؼ ىذا المصطم  عمى أنو

تحسيف حالتيـ الصحية، ولكي يصؿ الفرد أو المجموعة إلى حالة مف الرفاىية البدنية والنفسية واالجتماعية 
البد أف يكوف قادرا عمى التعرؼ عمى تطمعاتو وتحقيقيا وأف يمبي احتياجاتو، أو أف يغير البيئة التي الكاممة 

يعيش فييا إلى األحسف أو أف تكوف لديو القدرة عمى تحمميا، لذلؾ فإف تعزيز الصحة العامة ال يقتصر فقط 
تغيير أنماط الحياة إلى تحقيؽ عمى مسؤولي القطاع الصحي بؿ يتطمب مشاركة المجتمع ككؿ، و يمتد وراء 
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والشكؿ التالي يوض  العبلقة الموجودة بيف كؿ مف برامج التثقيؼ الصحي وحمبلت التسويؽ . 1رفاىية الفرد
 االجتماعي:

 (: النقاط المشتركة بيف التثقيؼ الصحي كحمالت التسكيؽ االجتماعي34الشكؿ رقـ )

 

السابؽ يتبيف لنا أف كؿ مف حمبلت التسويؽ االجتماعي تشترؾ مع برامج التثقيؼ  انطبلقا مف الشكؿ
الصحي في نقطة أساسية ميمة والمتمثمة أساسا في برامج التوعية الصحية الموجية ألفراد الجميور المستيدؼ 

. وعمى بغية معالجة قضية صحية معينة مف أجؿ الوصوؿ إلى تحقيؽ الوعي الصحي لدى الجميور المستيدؼ
ىذا األساس يمكننا توضي  أىـ التقاطعات الموجودة بيف كؿ مف التسويؽ االجتماعي والتثقيؼ الصحي مف 

 خبلؿ الشكؿ الموالي:  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
Goldberg, D. P , Hillier, V. F : scaled version of general health questionnaire, psychological medicine, 1979, 

p 56. 

 

 المصدر: مف إعداد الباحث

 

 نقاط التشارؾ:

 برامج التكعية

الصحية   

 

 العامة ترقية الصحة

 )التثقيؼ الصحي(

حمالت التسكيؽ 
 االجتماعي
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 (: تقاطعات التثقيؼ الصحي كالتسكيؽ االجتماعي35الشكؿ رقـ )

 

حاف أىـ نقاط التشارؾ والتقاطع بيف كؿ مف التسويؽ باإلضافة إلى الشكميف السابقيف والمذيف يوض
االجتماعي والتثقيؼ الصحي، فإنو يمكننا كذلؾ توضي  األسس النظرية ومداخؿ االتصاؿ لكؿ مف التسويؽ 

 االجتماعي والتثقيؼ الصحي مف خبلؿ الجدوؿ الموالي:

 تثقيؼ الصحي(: األسس النظرية كمداخؿ االتصاؿ لمتسكيؽ االجتماعي كال09الجدكؿ رقـ)
 مداخؿ االتصاؿ األسس النظرية العمـ

التسكيؽ 
 االجتماعي

نظرية في التسويؽ /2 نظرية التسويؽ االجتماعي؛/1
 مع التسويؽ االجتماعي. نظرية /3 االجتماعي؛

 اإلقناع. /3 التعميـ؛ /2 التبادؿ؛ /1

التثقيؼ 
 الصحي

 النظريات النفسية االجتماعية؛ /2 نظريات االتصاؿ؛ /1
 النماذج النظرية المتعمقة بالمجتمع. /3

 الترويج/ اإلقناع؛ /2 التعميـ/ المعمومات؛ /1
 التعزيز. /4 تأييد وسائؿ اإلعبلـ /3
 المصدر: مف إعداد الباحث

االجتماعي التسكيؽ التثقيؼ الصحي  

تحديػػػػػػػػػػػد 
المشػػػػػػكؿ 
 الصحي

 المعمكمػػػػػات جمػػػػػع
 طبيعػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػكؿ
كالمجتمع المشكمة  

تحديػػػػػػػػػد 
األىػػداؼ 
 العامة

 الصياغة المحددة ألىداؼ الحممة االتصالية/ اإلقناعية

 تحديد الجميكر المستيدؼ

 تصميـ الرسائؿ المختمفة 

 اختيار كسائؿ االتصاؿ كاإلعالـ

تحميػػؿ المكقػػؼ 
كتحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 المشكمة

تقيػػػػيـ اإلمكانيػػػػات 
الداخميػػػة لممنظمػػػة 

 االجتماعية

 القرارات النيائية

 تنفيذ الحممة

 المراقبة كالتقييـ

بنػػػػػػػػػػػػاء النمػػػػػػػػػػػػكذج 
التفسػػػػػيرم  كتجزئػػػػػة 
 الجميكر المستيدؼ

 تصميـ اإلستراتيجية االتصالية

 صياغة مزيج المداخالت كالمزيج التسكيقي

لمرسائؿالجدكلة الزمنية لمحممة كاالختبار المسبؽ   

 المصدر: مف إعداد الباحث
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 المبحث الرابع: التكعية الصحية

اعتاد مف مشكبلت وقضايا صحية كثيرة والتي ترجع في األصؿ إلى أسموب الحياة الذي  المجتمع يعاني
عميو األفراد نتيجة الجيؿ والمفاىيـ الخاطئة والخرافات، لذلؾ فإف التصدي لتمؾ المشكبلت والقضايا الصحية 

الصحي ألفراد المجتمع ويمكف أف يتحقؽ  تنمية الوعي يتطمب يتـ عف طريؽ توفير الرعاية الصحية فقط بؿ ال
حسيف الوضع الصحي ورفع مستوى الصحة لمفرد إف تلذلؾ ف والتوعية الصحية. ىذا مف خبلؿ التثقيؼ الصحي

والمجتمع يرتبط بدرجة أساسية بمستوى الوعي الصحي ألفراد المجتمع، فمف غير الممكف التفكير برفع مستوى 
صحة الفرد بمعزؿ عف مستوى وعيو ومعرفتو بالمعمومات والقواعد الصحية األساسية، فالمعرفة الصحية لمفرد 

 مى صحتو وصحة بيئتو ومجتمعو.ىي األساس في محافظتو ع

وعمى ىذا األساس فإف اإلسياـ في زرع الوعي الصحي لدى الناس والجميور المستيدؼ يعد مف 
الموضوعات الميمة وذلؾ راجع إلى أف الوعي الصحي لدى األفراد ىو الذي يشكؿ حجر األساس في أنماطيـ 

وىذا ما نريد معالجتو في ىذا المبحث انطبلقا مف  السموكية اليومية والتي ليا أثر كبير في حالتيـ الصحية.
 مجموعة مف النقاط الموضحة في المطالب التالية:

 مفيـو الوعي الصحي؛ 
 أىمية وأىداؼ الوعي الصحي؛ 
 جوانب الوعي الصحي والعوامؿ المؤثرة فيو؛ 
 .مراحؿ تكويف الوعي الصحي 
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 المطمب األكؿ: مفيـك الكعي الصحي

نظر العمماء في تناوليـ لمفيـو الوعي بيف المغة والفمسفة، وعمـ النفس، والعمـو  لقد تعددت وجيات
االجتماعية، كما تباينت المصطمحات المرتبطة بالوعي، ليذا ارتأينا أف نوض  الفرؽ بيف الكممات التالية 

بلقة بيف ىذه المصطمحات، ومدلوالتيا وىي: الوعي واإلدراؾ، والتوعية، وىذا تفاديا لمخمط فيما بينيا وإلدراؾ الع
ولعؿ السبب في ذلؾ أف المفيـو يشير إلى المضموف التصوري لممصطم  أي المعنى أو مجموعة المعاني 
التي يشير إلييا المصطم  أما المصطم  نفسو فيو الوعاء المفظي الذي يجمع بيف ىذه المعاني، ومف ىنا يبدو 

وعمى ىذا األساس  .1ليست مترادفة، ومع ذلؾ فيي متبلزمةأف ىذه المصطمحات: الوعي، التوعية، اإلدراؾ، 
ونظرا لوجود التداخؿ المتشابؾ بيف ىذه المصطمحات فإف التمييز والتفريؽ بيف المصطمحات ىو أمر ميـ في 
أي دراسة عممية، كما أنو أمر تمميو طبيعة ىذه الدراسة والتي تركز عمى مفيـو التوعية كعممية والتي يمكف أف 

ف طريؽ التثقيؼ الصحي أو عف طريؽ حمبلت التسويؽ االجتماعي وىو موضوع دراستنا، أي أف تكوف ع
 الوعي ىو الناتج النيائي لعممية التوعية، كما يمي: 

يشير مصطم  اإلدراؾ إلى القدرة عمى فيـ األشياء أو المواقؼ أو األحداث أي أنو العممية التي يدرؾ 
و، ويتضمف اإلدراؾ جميع العمميات التي يحصؿ بمقتضاىا اإلنساف عمى بمقتضاىا اإلنساف ويفسر ما يحيط ب

المعرفة بما في ذلؾ التفكير و التخيؿ والحكـ. أما مصطم  الوعي فيو عبارة عف إدراؾ الفرد لما يحيط بو 
إدراكا مباشرا أو بمعنى بخر: معرفة أو فيـ الجميور بأساليب الوقاية مف األمراض واألخطار والحروب 

كوارث بكافة أشكاليا بما ينعكس عمى اإلجراءات التي يقـو بيا الجميور عند وقوع األخطار فيتـ منعيا أو وال
عممية تشير إلى إكساب اإلنساف وعيا حوؿ مشكبلت معينة  . أما التوعية فيي عبارة عف2التقميؿ مف خسائرىا

يا، وتيدؼ التوعية إلى التوجيو واإلرشاد ومحاولتو تفيـ ىذه المشكبلت وتبصيره بالجوانب المختمفة المحيطة ب
كساب الخبرة. وتعتبر وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ المختمفة المرئية والمسموعة والمقروءة إضافة  لمتزويد بالمعرفة وا 
إلى االتصاؿ الفردي والجماعي مف وسائؿ التوعية. كما تشير التوعية إلى مدى التأثير في أنساؽ أي جماعة 

 فكرة أو موضوع ما، فالتوعية إذف تتضمف:أو مجتمع لقبوؿ 

 معرفة ماىية وظروؼ ىذا الشيء؛ (1
 فيـ طبيعة حركتو، ىؿ ىي مفيدة أو ضارة، إيجابية أـ سمبية؟؛ (2

                                                           
1
 .18ص. ،مرجع سبق ذكره عصماين سفياف: توظيف محالت التسويق االجتماعي يف التوعية لتسيخ مفهـو السالمة ادلركرية ك حتقيق التنمية اجملتمعية،
2
 .18ادلرجع نفسو، ص.
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 .1التوصؿ إلى أمثؿ الطرؽ الممكنة واقعيا لمتعامؿ مع ىذا الشيء والسيطرة عميو وعمى حركتو (3

ب وبالموقؼ مف جانب بخر، فالتوعية إذف ىي عبارة ومف ىذا كمو ينبثؽ الوعي بالشيء وحركتو مف جان   
عف عممية إنسانية اجتماعية ذات مضموف طبقي محدد وأساليب ومستويات متعددة تمتحـ التحاما عضويا بواقع 
العمؿ اإلنساني وأىدافو. ومف المبلحظ أنو كمما زادت التوعية وازداد الوعي مف قبؿ المواطنيف كمما ازدادت 

ؿ القضاء عمى المشكبلت وتحقيؽ التقدـ. ونظرا ألىمية مصطم  الوعي وما يحممو مف مشاركتيـ مف أج
دالالت كبيرة ارتأينا أف نعالج ىذا المصطم  بشيء مف التفصيؿ، انطبلقا مف المفيـو المغوي، فاالصطبلحي، 

 وصوال إلى اإلجرائي منو كما دأبنا عميو في أطوار ىذه األطروحة.

 عي الصحي لغةالفرع األكؿ: مفيكـ الك 

الوعي لغة يعني الحفظ والتعمـ، فيقاؿ وعى الكبلـ، يعيو وعيا أي يحفظو ويدركو، والوعي كما يعرفو ابف 
منظور في لساف العرب: العقيدة والعقؿ والوجداف، فيو حفظ القمب لمشيء وفيمو واستيعابو وقبوؿ التمسؾ بو 

ا إمرًأ سمع مقالتي فوعاىا، فرب مبمغ أوعى مف  والعمؿ مف أجمو. وجاء في الحديث النبوي الشريؼ:"نصر
. 3. أما في المعجـ الوسيط فقد جاء تعريؼ الوعي بمعنى: الحفظ والفيـ وسبلمة اإلدراؾ2سامع وأذف واعية"

وجاء معنى كممة الوعي في المعجـ الوجيز بثبلث صياغات وىي: الحفظ والتقدير، والفيـ وسبلمة اإلدراؾ، 
 .4ي بما في نفسو وما يحيط باآلخريفوشعور الكائف الح

ومف ناحية المفيـو العاـ كذلؾ فإف الوعي يشير إلى إدراؾ اإلنساف لذاتو ولما يحيط بو إدراكا مباشرا وأنو 
 أساس كؿ معرفة، وعميو تتكوف عناصر إجرائية لموعي تتمثؿ في:

 أوال: إدراؾ المرء لذاتو؛

 اشرا؛ثانيا: إدراؾ المرء لما يحيط بو إدراكا مب

 .5ثالثا: استدماج المرء لآلخريف بمعنى تفاعمو معيـ

                                                           
1
 .19ادلرجع نفسو، ص.
2
 .4876ص ، مادة كعىابن منظور: مرجع سبق ذكره، 
3
 .44، ص 1973إبراىيم أنيس كآخركف: ادلعجم الوسيط، دار ادلعارؼ، القاىرة، مصر، 
4
 .675، ص 1998رلمع اللغة العربية: ادلعجم الوجيز، اذليئة العامة لشؤكف ادلطابع األمًنية، القاىرة، مصر، 
5
 .81، ص 1982، أمحد زكي بدكم: معجم مصطلحات العلـو االجتماعية، مكتبة لبناف، بًنكت
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( أي أف  الوعي يفيد إدراؾ Consciousnessوجاء معنى الوعي في المعجـ الفمسفي مرادفا لمفيـو الشعور)
المرء لذاتو وأحوالو وأفعالو إدراكا مباشرا كما يعتبر أساس كؿ معرفة، ولو مراتب متفاوتة في الوضوح وبو تدرؾ 

 .1ات أف تشعر بما تشعر وتعرؼ ما تعرؼالذ

( فقد جاء معناىا في Awareأما في القواميس األجنبية، فكممة الوعي التي تقابميا في اإلنجميزية كممة)
(عمى أنيا امتبلؾ المعرفة Oxford Advanced Learnerʼs Dictionaryقاموس أكسفورد لممتعمـ المتقدـ)

. أما في 3( فالوعي يعني الفيـ وسبلمة اإلدراؾLongman Dictionary. أما في قاموس لونجماف)2واإلدراؾ
( فقد ورد الوعي عمى أنو: الوعي بالمعنى Le petit Larousse de la médecineقاموس الروس الصغير لمطب)

 .4النفسي)السيكولوجي( فيعني المعرفة التي يمتمكيا كؿ شخص حوؿ وجوده، أفعالو، والعالـ الخارجي

كممة الصحي فقد جاءت صفة مضافة إلى كممة الوعي ومف ثـ ينكمش أو يتقمص معنى أو أما ما يخص 
مفيـو الوعي مف المفيـو العاـ إلى المفيـو الخاص المتصؿ بالجانب الصحي وىذا نتيجة لزيادة الماىية فأدى 

 ذلؾ إلى نقص الماصدؽ، وعميو يعتبر الوعي الصحي جزء مف الوعي العاـ.

 ـك الكعي الصحي اصطالحاالفرع الثاني: مفي

يعتبر الوعي مجاال خصبا لمدراسات العممية ونقطة التقاء يجتمع عندىا الباحثوف مف تخصصات متعددة 
واىتمامات متباينة سواء في العمـو الطبيعية أو العمـو االجتماعية عمى حد سواء، ويعتبر فرنسيس 

 John، كما استخدميا جوف لوؾ)1600صطم  عاـ ( أوؿ مف استخدـ ىذه الكممة أو المFrancis Baconبيكوف)

Locke في مناقشتو الفمسفية وكاف يقوؿ في كبلمو: أف اإلنساف يكوف دائما واعيا بنفسو وىو يفكر، كما أنو )
أوؿ مف فسر الوعي بأنو عبارة عف األفكار التي تمر في عقؿ اإلنساف، وبذلؾ استخدـ المصطم  ليشمؿ كؿ 

 5ية واألفكار والرغبات والعواطؼاإلحساسات والصور الذىن

وعمى ضوء ما سبؽ يمكف القوؿ أف منشأ الوعي كاف متزامنا مع الدراسات الفمسفية لكف بعد ذلؾ لـ يبؽ 
مصطم  الوعي أسير الدراسات الفمسفية فقط بؿ تناولو عمماء االجتماع بالدراسة والتحميؿ وبعد ذلؾ تداوؿ 

ألخرى، لذلؾ وقبؿ الخوض في مفيـو الوعي الصحي في شكمو المحدد استعمالو في بقية المجبلت المعرفية ا
 بمجاؿ الصحة العامة، ارتأينا أف نوض  ىذا المفيـو مف وجية نظر اتجاىات معرفية أخرى في شكمو العاـ.

                                                           
1
.215، ص 1979رلمع اللغة العربية: ادلعجم الفلسفي، رلمع اللغة العربية، القاىرة، 

2
Oxford Advanced learner’s dictionary of current English, op-cit.71. 

3
Longman dictionary of English language, British culture center, London, 1984, P 119. 

4
André Donart et Jacque Bourneuf : petit Larousse de la médecine, tome 1, librairie Larousse, 1983, p 242. 

5
 .39، ص 2003إحساف حفظي: علم اجتماع التنمية، دار ادلعرفة اجلامعية، مصر، 
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ف تتعدد مفاىيـ الوعي وتختمؼ باختبلؼ اتجاىات الباحثيف والعمماء فعمماء النفس يروف أ :أكال/ الكعي بصفة عامة
الوعي يعني: حالة مف اليقظة تتمثؿ في مجموعة مف األنشطة العقيمة تعكس درجة مف درجات االنتباه والفيـ 

. أما عمماء 1التمقائي لمجموعة مف األفكار أو تعينو عمى اإلدراؾ باختبلؼ درجاتو لمقضايا التي تحيط بو
ضوا في جماعة معينة، بينما يعرفو البعض االجتماع فيعرفوف الوعي عمى أنو: إدراؾ الفرد لذاتو باعتباره ع

اآلخر عمى أنو: الحصيمة المستمرة لعمميات اإلدراؾ الشاممة التي يقـو بيا اإلنساف أينما وجد وبأجيالو المتعاقبة 
منذ ظيوره عمى سط  ىذا الكوف، وىي عممية مستمرة ماداـ اإلنساف موجودا وتتضمف أربعة عناصر ىي: 

 .2يـ والسموؾاإلدراؾ والفيـ والتقو 

كذلؾ فقد تـ تعريفو عمى أنو: مجموعة المفاىيـ والتصورات واآلراء والمعتقدات الشائعة لدى األفراد في 
بيئة اجتماعية معينة والتي تظير في البداية بصورة واضحة لدى مجموعة منيـ ثـ يتبناىا اآلخروف القتناعاتيـ 

لماـ كؿ جماعة بالقضايا االجتماعية  بأنيا تعبر عف موقفيـ، وعرؼ أيضا عمى أنو: محصمة معرفة وا 
واالقتصادية والسياسية والثقافية عمى المستوييف المحمي والوطني. ويمكف تحديده بصورة أدؽ عمى أنو: حصاد 
إدراؾ الناس وتصوراتيـ لمعالـ المحيط بيـ بما يشتمؿ عميو مف عبلقات بالطبيعة وباإلنساف وباألفكار، وىو 

 .3د مجالو ببنائية تاريخية لمجتمع معيف بمعنى أف الوعي لو طابعو التاريخي البنائيإدراؾ تصور يتحد

كما أف مصطم  الوعي قد يقترف بكممات أخرى فتؤدي دور الصفة أو النعت فينصرؼ بذلؾ مفيـو الوعي 
قصر ال إلى المجاؿ الداؿ عمى الصفة أو النعت وعمى ىذا األساس يتحدد أنواع الوعي، فنقوؿ عمى سبيؿ ال

 عمى سبيؿ الحصر: الوعي االجتماعي، الوعي السياسي، الوعي االقتصادي، الوعي الصحي، وىمـ جر. 

 وردت جممة مف التعريفات لمفيـو الوعي الصحي نوردىا فيما يمي: :ثانيا/ الكعي الصحي

حساسيـ بالمسؤولي ة نحو يقصد بالوعي الصحي ىو إلماـ المواطنيف بالمعمومات والحقائؽ الصحية وا 
صحتيـ وصحة غيرىـ، وفي ىذا اإلطار يعتبر الوعي الصحي ىو الممارسة عف قصد نتيجة الفيـ واإلقناع. 
وبمعنى بخر ىو أف تتحوؿ الممارسات الصحية إلى عادات تمارس ببل شعور أو تفكير أي أف يصب  الوعي 

. 4لصحية كثقافة صحية فقطالصحي ىو اليدؼ الذي يجب أف نسعى لمتوصؿ إليو، ال أف تبقى المعمومات ا

                                                           
1
 .12، ص 1998ية الوعي األمين لدل ادلواطن العريب، جانفي ادلكتب العريب لإلعالـ األمين: دكر ادلراكز ك ادلؤسسات العلمية ك التبوية يف تنم
2
 .13ادلرجع نفسو، ص 
3
 .43،42، ص 1991، مام 174عبد اهلل بوجالؿ: اإلعالـ كقضايا الوعي االجتماعي يف الوطن العريب، ادلستقبل العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بًنكت، العدد 
4
 .22، ص 1997ة ك التبية الصحية، دار الفكر العريب، الطبعة األكىل، القاىرة، مصر، سالمة هباء الدين إبراىيم: الصح
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كما تـ تعريؼ الوعي الصحي عمى أنو: جممة مف التصورات والمعتقدات والرؤى التي تعيف اإلنساف في حياتو 
حساسيـ بالمسؤولية نحو صحتيـ  .1وتحدد سموكو، ويقصد بو ىنا إلماـ الناس بالمعمومات والحقائؽ الصحية وا 

مف الصحة العامة الذي يتعامؿ مع المشاركة المتضمنة كما عرؼ الوعي الصحي كذلؾ عمى أنو: جانب 
. وعرؼ أيضا عمى أنو: ىو إدراؾ لممعارؼ والحقائؽ واألىداؼ 2والفعالة لؤلفراد في حؿ مشكبلتيـ الصحية

دراؾ الظروؼ الصحية المحيطة بو  الصحية لمسموؾ الصحي، أي أنو عبارة عف عممية إدراؾ الفرد لذاتو وا 
 .3حو الصحة العامة لممجتمعوتكويف اتجاه عقمي ن

 الفرع الثالث: مفيكـ الكعي الصحي إجرائيا

انطبلقا مف التعريفات السابقة فإنو يمكننا تقديـ التعريؼ اإلجرائي لمفيـو الوعي الصحي فنقوؿ: الوعي 
الصحي ىو إلماـ الفرد بمعمومات أساسية عف الصحة الجسمية والنفسية والعقمية واالجتماعية والسموكية 
رشاد اآلخريف ليا لتحقيؽ أىداؼ الصحة العامة  والبيئية، وكذلؾ ىو اىتماـ الفرد بالمعمومات الصحية وا 
والوصوؿ إلى السموكيات الصحية، وبمعنى بخر فالوعي الصحي ىو عبارة عف المعرفة والفيـ وتكويف الميوؿ 

سموكو الصحي اليومي. فالوعي  أواالتجاىات نحو القضايا الصحية المناسبة لمفرد بما ينعكس إيجابا عمى
المفاىيـ العقمية والروحية واالجتماعية المرتبطة بحياة اإلنساف وليس فقط المرض  الصحي بذلؾ يتضمف

واإلصابة بو، فقد تعدى ذلؾ ليصب  أكثر عمقا وشموال وقد استتبع ضرورة أف يكوف أساس التثقيؼ الصحي 
األفراد جسميا وعاطفيا وانفعاليا واجتماعيا. فالوعي الصحي ىو متسعا وأف يشمؿ كؿ العوامؿ ذات الصمة بحياة 

ىدؼ ساـ لمعممية التثقيفية التوعوية الصحية فيو يعتمد عمى حقائؽ ومفاىيـ تعتبر المدماؾ األساسي في البنية 
في  المعرفية المتعمقة بالصحة العامة، والمفاىيـ الصحية تمثؿ الخطوة األولى نحو وعي صحي يقود إلى تغيير

السموكيات ومف ثـ تبني سموكيات صحية سميمة وجديدة حيث أف المفاىيـ الصحية ال غنى عنيا لتنظيـ 
 الحقائؽ والمعمومات الصحية.

 

 

 

                                                           
1
 .23ادلرجع نفسو، ص.
2
 .192إقباؿ إبراىيم سللوؼ: مرجع سبق ذكره، ص 
3
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 المطمب الثاني: أىمية كأىداؼ الكعي الصحي

 الفرع األكؿ: أىمية الكعي الصحي

ؾ أف المجتمع القوي المعافى لموعي الصحي أىمية كبيرة في حياة الفرد والجماعة عمى حد سواء ذل
الصحي  يتكوف مف أفراد أقوياء وأصحاء، وتزداد أىمية الوعي الصحي في ىذا العصر بالذات بحكـ ازدياد 
الكثافة السكانية في معظـ المجتمعات وما يترتب عمى ذلؾ مف سموكيات قد تضر بالصحة العامة وتيدد 

وعي الصحي مقياسا مف مقاييس التنمية في أي دولة مف يعتبر السبلمتيا ومف ثـ سبلمة المواطنيف. كما 
نما في اقتصاديات الصحة وحسف  الدوؿ حيث يمعب دورا كبيرا ليس فقط في تحسيف صحة الفرد والمجتمع وا 
استخداميا، وقد لوحظ أف الفرد كمما زادت معموماتو وثقافتو الصحية سوؼ تقؿ معو معدالت األمراض وكذلؾ 

ة، أي أف المجتمع المثقؼ صحيا تنخفض فيو معدالت اإلصابة باألمراض وكذلؾ السموكيات غير الصحي
كما يعد الوعي الصحي مف الموضوعات التي ترتبط تنخفض معو السموكيات السمبية الميددة لمصحة العامة. 

بشكؿ واض  بحياة الفرد اليومية، وعمى األساس وانطبلقا مما تـ سرده حوؿ موضوع الوعي الصحي فإنو 
 كننا تمخيص أىمية الوعي الصحي في النقاط التالية:يم

تمكيف األفراد مف التمتع بنظرة عميمة صحيحة تساعدىـ في تفسير الظواىر الصحية وتجعميـ قادريف عمى  أكال:
 البحث عف أسباب األمراض وعمميا بما يمكنيـ مف تجنبيا أو الوقاية منيا؛

يستفيد منو األفراد مف خبلؿ توظيفو وقت الحاجة إليو مف  الوعي الصحي ىو عبارة عف رصيد معرفي ثانيا:
 خبلؿ اتخاذ قرارات صحية صائبة إزاء ما يتعرضوف لو وما يواجيونو مف مشكبلت صحية في حياتيـ اليومية؛

إف تنشئة جيؿ واع يتمتع بالصحة مف جميع جوانبيا مف شأنو أف ينعكس إيجابا عمى المجتمع األمر الذي  ثالثا:
 ي تعزيز قدرات المجتمع وتقدمو وتطوره؛يساعد ف

الوعي الصحي المعتمد عمى أسس عممية يؤدي إلى نتائج ايجابية مف خبلؿ التأثير عمى مستوى الفرد  رابعا:
 وتغيير اتجاىاتو وعاداتو وسموكو واكتساب الخبرات والممارسات الصحية السميمة؛

يمكف مف خبللو إعطاء المعمومات الكافية والبلزمة  يعتبر الوعي الصحي مف الخدمات الوقائية التي خامسا:
 لتجنب األمراض ومكافحتيا.

ومف ىذا المنطمؽ فإف ما ينفؽ عمى برامج التوعية الصحية سواء عف طريؽ برامج التثقيؼ الصحي أو 
تمع مف خبلؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي يعتبر مف قبيؿ االستثمار االقتصادي الجيد، فعمى قدر ما ينفؽ المج
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مف الماؿ العاـ عمى برامج التوعية ووسائؿ نشر الوعي الصحي بقدر ما يرتد ذلؾ عمى شكؿ ثروة بشرية واعية 
 يناط بيا أعباء اإلنتاج ومسؤولية الخدمات في المجتمع.

 الفرع الثاني: أىداؼ الكعي الصحي

ويمكننا تحديد أىـ تتعدد األىداؼ التي يحققيا الوعي الصحي مف خبلؿ تعدد األىمية القصوى لو، 
 األىداؼ التي يسعى الوعي الصحي إلى تحقيقيا فيما يمي:

 تكويف نسؽ معرفي صحي لدى الفرد والمجتمع عف مختمؼ جوانب الصحة العامة؛ أكال:

تكويف نسؽ فكري لدى الفرد والمجتمع فيما يتعمؽ بمختمؼ جوانب الصحة العامة والممارسات الصحية  ثانيا:
 يا؛البلزمة إلى تحقي

 تكويف نسؽ مف االتجاىات الصحية المتكاممة لدى الفرد والمجتمع إزاء الجوانب المختمفة لمصحة العامة. ثالثا:

باإلضافة إلى كؿ ما سبؽ فإف الوعي الصحي ييدؼ إلى تغيير ثبلثة جوانب لدى الفرد والمجتمع وىي: 
 المعمومة، التوجو، والرسالة، كما يأتي:

الصحية ذات األولوية لممجتمع أو ألفراد الجميور المستيدؼ والمبنية عمى أساس ىي المعمومة  المعمكمة: (1
عممي ويكوف ليا ارتباط بما لدى أفراد الجميور المستيدؼ مف خمفية عف الموضوع، أي أف المعمومة 

 الصحية تبنى عمى ما قبميا مف المعارؼ الصحية؛
ومة الصحية والرغبة في ممارسة السموؾ الصحي وىو وجود القناعة بتطبيؽ ما يترتب عمى المعم التكجو: (2

 المطموب والمنشود مف عممية التوعية؛
 .1وىي التطبيؽ العممي والمستمر لممعمومة الصحية السميمة الممارسة: (3

 المطمب الثالث: جكانب الكعي الصحي كالعكامؿ المؤثرة فيو

 الفرع األكؿ: جكانب الكعي الصحي

ية ىو رفع مستوى الوعي الصحي لدى الفرد والمجتمع وىذا بيدؼ تعديؿ لما كاف المقصود مف عممية التوع
االتجاىات والسموكيات لدى األفراد والعمؿ عمى إقناع الفرد والمجتمع بجدوى ىذا التغيير والتعديؿ في بعض 
كسابيـ معمومات صحية  السموكيات الصحية، أو بيدؼ تنمية ميارات األفراد والجماعات عف طريؽ اإلرشاد وا 

                                                           
1
، اجلزء األكؿ، 145ألزىر، العدد بساـ سعد اإلمامي: مستول الوعي الصحي كدرجة ادلمارسة لدل طلبة ادلرحلة األساسية يف مدارس زلافظة عماف، رللة كلية التبية، جامعة ا

 .139ص ، 2011القاىرة، مصر، جانفي 



  

347 
 

 الفصل الرابع:................................................التأصيل النظري للصحة العامة والتوعية الصحية  

جديدة والتذكير بيا والتأكيد عمى األىـ منيا، وكؿ ذلؾ مف أجؿ ترسيخ القناعة بأىميتيا وربطيا بالعادات 
واألعراؼ والقيـ السائدة في المجتمع. مف كؿ ىذا تبرز لنا جوانب الوعي الصحي، وىي جوانب متكاممة مع 

دارؾ الفرد ووجدانو وسموكو لتعطي بعضيا البعض وال يقتصر عمى جانب دوف اآلخر بؿ تتأصؿ وتتكامؿ في م
 لنا مفيـو الوعي الصحي السميـ، والتي نوضحيا في النقاط الثبلثة التالية:

يشير الجانب المعرفي لموعي الصحي ما تـ قصده في التعريفات السابقة مف معرفة وفيـ  :أكال/ الجانب المعرفي
دراؾ وبدونيا ال يتـ الوعي الصحي  والسميـ، وعميو فالج انب المعرفي ىو مجموعة المعمومات الصحية وا 

والخبرات والمدركات التراكمية التي يحصؿ عمييا الفرد مف المصادر الموثوقة حوؿ الحقائؽ واآلراء الصحية 
والتي تشكؿ عامبل ميما في الوقاية مف المرض ورافدا مف روافد تحسيف وتعزيز الصحة. وعميو فالجانب 

ظاىرة الصحية والمعاني المنبثقة عنيا. لذلؾ فالجانب المعرفي حوؿ مفاىيـ الصحة المعرفي يوفر لمفرد إدراؾ ال
جراءات الوقاية مف األمراض والمشاكؿ الصحية لو تبلزمية مع عمـ الطب وعمـ الصحة العامة فإذا لـ  العامة وا 

 تتوافر المعمومات الصحية فإف العممية التوعوية ال يمكنيا النجاح. 

يتمثؿ الجانب الوجداني في الشعور والتقدير لدى الفرد لؤلمور الصحية أي أف الجانب  :جدانيثانيا/ الجانب الك 
الوجداني يسيـ في توجيو الفرد نحو بناء القيـ واالتجاىات ومف ثـ بروزىا في المواقؼ المختمفة مف حياتو، 

از بالكفاية والوضوح وىذا ما لذلؾ فالجانب الوجداني ال يأخذ شكمو الصحي  إال إذا قاـ عمى معارؼ صحية تمت
 يوفره الجانب المعرفي؛

: ال يتوقؼ الوعي الصحي عند البعديف أو الجانبيف السابقيف فقط، فبل ينحصر (ثالثا/ الجانب السمككي)الميارم
الوعي الصحي عند مرحمة المعرفة النظرية وكذلؾ تشكيؿ االتجاىات والقيـ بؿ ينبغي أف يظير عمى شكؿ أداء 

 موكي محسوس يظيره الفرد عند المواقؼ المتعمقة بمجاؿ الصحة مف حياتو.مياري وس

ذا اكتممت جوانب الوعي الصحي المعرفية والوجدانية والسموكية لدى الفرد وصؼ بأف لديو وعي صحي  وا 
 متكامؿ مف معرفة واتجاىات وقيـ وميارة بحيث تتحوؿ مداركو ومعارفو الصحية إلى عادات تمارس.

 : العكامؿ المؤثرة في تشكيؿ الكعي الصحيالفرع الثاني

مف خبلؿ ما سبؽ مف تعريفات لموعي الصحي وكذلؾ أىمية ىذا األخير وأىدافو وجوانب الوعي الصحي 
 الثبلثة، فإنو بإمكاننا أف نوض  أىـ العوامؿ المؤثرة في تشكيؿ الوعي الصحي في النقاط التالية:

لحقائؽ المتوفرة لدييـ عف موضوع الصحة العامة وكذلؾ بالعوامؿ يتأثر الوعي الصحي لدى األفراد با أكال:
 النفسية لمفرد مف إدراؾ واتجاىات وتعمـ؛
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يتأثر الوعي الصحي لدى األفراد مف خبلؿ المستويات التعميمية والثقافية فكمما كانت ىناؾ مستويات  ثانيا:
ي الصحي السميـ، فالمستوى التعميمي يساعد ثقافية عالية وكذلؾ مستويات تعميمية كمما ساعد عمى تكويف الوع

األفراد عمى التعرؼ عمى ما يجري مف بحوث ودراسات حوؿ الصحة العامة مما يسيؿ في تكويف الوعي 
 الصحي الكافي لدييـ؛

يتأثر تشكيؿ الوعي الصحي كذلؾ بالعمر أو السف فكمما كاف ىناؾ تقدما في المرحمة العمرية كمما كانت  ثالثا:
تويات واضحة لمنضج العقمي والنفسي باإلضافة إلى باقي جوانب النضج األخرى، حيث أف الوعي ىناؾ مس

يتطمب الحصوؿ عمى المعمومات، اإلدراؾ، الفيـ، استرجاع المعمومات عند الضرورة)الذاكرة( وبالتالي فإف كؿ 
 ىذه المكونات تتوفر لمفرد كمما تقدمت بو السف؛

حي كذلؾ بمفيـو التنشئة االجتماعية وىنا يبرز دور األسرة في تمقيف وتعميـ يتأثر تشكيؿ الوعي الص رابعا:
 أفرادىا المفاىيـ والمعارؼ الصحية وكيفية إتباع العادات والسموكيات الصحية السميمة؛

يتأثر تشكيؿ الوعي الصحي كذلؾ بمدى اىتماـ وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ بموضوع الصحة العامة،  خامسا:
ىتماـ كبيرا مف قبؿ وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ بموضوع الصحة العامة كمما أدى ذلؾ إلى تشكيؿ فكمما كاف اال

 الوعي الصحي نظرا لما تمثمو ىذه الوسائؿ مف ثقؿ في التأثير عمى األفراد وعمى اتجاىاتيـ؛

وكذلؾ أساليب  يتأثر تشكيؿ الوعي الصحي بنوعية البرامج التوعوية المتبعة والطرؽ المنتيجة في ذلؾ سادسا:
 االتصاؿ بنوعيو؛ المباشر وغير المباشر، وكذلؾ بسياسة البمد في حد ذاتو في مجاؿ التثقيؼ الصحي.

 المطمب الرابع: مراحؿ تككيف الكعي الصحي

إف تكويف وتكوف الوعي الصحي السميـ والفعاؿ عند الفرد أو الجماعة ال يأتي صدفة أو مف خبلؿ فترة 
نما ىو عبارة عف سمسمة مف العمميات المتدرجة زمنية قصيرة أو عف طر  يؽ نشرية صحية واحدة ووحيدة، وا 

 :1والمستمرة والمتشابكة مع بعضيا البعض، والتي يمكف توضيحيا في النقاط التالية كما يمي

 الفرع األكؿ: المرحمة التمييدية

المستيدؼ مف المعارؼ في ىذه المرحمة البد مف تحديد دقيؽ لما يتوافر لدى األفراد أو الجميور 
والسموكيات المتصمة بالجوانب الصحية، ذلؾ أنو ليس مف المقبوؿ أف يتـ تقديـ خبرات جديدة إال مف خبلؿ 
وضوح الرؤية بالنسبة لما يوجد لدى أفراد الجميور المستيدؼ مف خبرات سابقة، ويمكف لممثقؼ الصحي أف 

                                                           
1
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ات المفظية والسموكية الصادرة عف أفراد الجميور يكشؼ عنيا مف خبلؿ تعاممو المباشر برصد االستجاب
المستيدؼ أثناء اعتماد أسموب االتصاؿ المباشر في شقيو: الطريقة الجماعية أو الفردية، حيث يعمؿ عمى 
تسجيميا وتحميميا ومف ثـ تحديد الصورة الواقعية والحقيقية وبالتالي معرفة ما يمتمكوف مف خبرات سابقة في ىذا 

 المجاؿ؛

 رع الثاني: مرحمة التككيفالف

يتـ في ىذه المرحمة تحديد المداخؿ المناسبة لتكويف الوعي الصحي لدى أفراد الجميور المستيدؼ، فيناؾ 
أكثر مف مدخؿ في ىذا الشأف وىي تيدؼ جميعيا إلى إثارة الدافع لدى الجميور المستيدؼ، ومف أىـ ىذه 

شعروف بيا. فمكؿ فرد اىتماماتو الشخصية التي تكونت لديو المداخؿ: االىتمامات والحاجات واآلماؿ التي ي
خبلؿ سنوات حياتو السابقة ومف خبلؿ تفاعبلتو األسرية واالجتماعية المختمفة، لذلؾ فإذا ما تـ الكشؼ عف 
ىذه االىتمامات وتحديد الحاجات المناسبة فإنو يمكف صياغاتيا في شكؿ أفكار جديدة تسعى وتيدؼ إلى بناء 

 .الوعي الصحيوتكويف 

وبشكؿ عاـ يمكننا القوؿ أنو في مرحمة تكويف الوعي الصحي ال بد أف تكوف الجية القائمة عمى برنامج 
التثقيؼ الصحي أو المثقؼ الصحي حريصا عمى الفيـ واالقتناع الكامؿ مف جانب أفراد الجميور المستيدؼ. 

التثقيؼ الصحي وسائبل واستراتيجيات لجذب االنتباه و ىذا ال يكوف ممكنا إال إذا استخدـ القائموف عمى برنامج 
ثارة االىتماـ ألف أوؿ سمـ اإلشباع ألفراد الجميور المستيدؼ يبدأ باالنتباه ثـ االىتماـ. كذلؾ يشترط في ىذه  وا 
 المرحمة تقسيـ النشاط التثقيفي إلى عدة مراحؿ متتالية ومتكاممة ويتـ االنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرى بالتدريج،
فبل يجوز االنتقاؿ إلى مرحمة متقدمة إال إذا تـ التأكد مف أف أفراد الجميور المستيدؼ قد أدركوا المضموف 

 واألفكار األساسية لممرحمة األولى ثـ الثانية وىكذا دواليؾ.

 الفرع الثالث: مرحمة التطبيؽ

ور المستيدؼ لكي يطبقوا ما في ىذه المرحمة فإنو مف المفترض أف تتاح المواقؼ كما وكيفا ألفراد الجمي
سبؽ تعممو مف مفاىيـ وسموكيات وما تـ تكوينو مف وعي، وذلؾ لمتأكد مف أف ما تـ مف تعميـ وتعمـ لو أثار 

 باقية ومؤثرة في عقؿ ووجداف وسموكيات أفراد الجميور المستيدؼ؛

 الفرع الرابع: مرحمة التثبيت
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عممو وتكوينو مف المفاىيـ الصحية األساسية والتأكد مف إف ىذه المرحمة خاصة بعممية اإلثراء لما سبؽ ت
تأثيرىا في مستويات الوعي لدى أفراد الجميور المستيدؼ. لذلؾ يمكف في ىذه المرحمة تقديـ كؿ ما مف شأنو 
أف يعزز ويدعـ ما تـ تقديمو مسبقا. فيمكف أف ينس أفراد الجميور المستيدؼ بعض المفاىيـ الصحية وذلؾ 

ص الذاكرة لدييـ، فالتذكير والتعزيز في ىذه المرحمة جد ميـ حتى يتـ ترسيخ المعمومات والمفاىيـ نتيجة لخصائ
 الصحية بشكؿ جيد. 

 الفرع الخامس: مرحمة المتابعة

ىذه المرحمة جد أساسية في مراحؿ تكويف الوعي الصحي وىنا يكوف أماـ القائميف عمى التثقيؼ الصحي 
اد الجميور المستيدؼ والتأكد مف أف ىذه السموكيات والممارسات ىي مطابقة متابعة سموكيات وممارسات أفر 

تماما لمسموكيات الصحية موضوع التثقيؼ الصحي، وكؿ ىذا مف أجؿ التأكد مف أف ما تـ تقديمو لو قيمة 
 حقيقية في حياة أفراد الجميور المستيدؼ اليومية.
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 الفصل الرابع:................................................التأصيل النظري للصحة العامة والتوعية الصحية  

 خالصة الفصؿ:

ة مف بيف المفاىيـ الشاممة والتي ال تقبؿ التجزئة، وقد أدى قياـ المنظمة يعتبر مفيـو الصحة العام
 العالمية لمصحة إلى التأكيد عمى التصور الكمي ليذا المفيـو فأصبحت بذلؾ الصحة العامة تتضمف كافة

تعتبر المجاالت الصحية المتمثمة في كؿ مف الصحة الشخصية، والبيئية، واالجتماعية، والنفسية، والسموكية. 
العبلقة القائمة بيف كؿ مف الصحة العامة والتوعية الصحية بمثابة عبلقة قوية وحتمية ومتواصمة، وتأتي أىمية 
التوعية الصحية مف منطمؽ أف التعامؿ مع الكثير مف المشاكؿ الصحية، والسعي لمسيطرة عمييا يعتمد عمى 

الذي يمكف تعديمو مف خبلؿ إيصاؿ المعمومات اتخاذ تدابير خاصة متعمقة بالسموؾ البشري غير الواعي، و 
المناسبة لمجميور عبر برامج التثقيؼ الصحي أو عبر حمبلت التسويؽ االجتماعي في مجاؿ الصحة العامة 
لمتأثير في مواقفيـ وسموكياتيـ، وبالتالي زرع السموكيات الصحية السميمة عمى أسس عممية صحيحة وىو مف 

في عصر العولمة مة لممجتمع ككؿ، وصفوة الكبلـ يمكننا القوؿ عمى أنو و شأنو أف يعزز مف الصحة العا
    .تصب  الصحة السموكية عمى المحؾ وأىـ مؤشر عمى سبلمة المجتمع وخموه مف اآلفات
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خامسالفصؿ ال  
 دراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائر

 تمييد
  حكادث الطرؽ كالمشكمة المركرية المبحث األكؿ:

 ماىية حكادث المركر كالمشكمة المركرية المطمب األكؿ:    
 خصائص، أسباب كآثار المشكمة المركرية المطمب الثاني:    
 حكادث المركر في الجزائر مركرية بالجزائر المطمب الثالث:    
 أسباب كقكع حكادث المركر في الجزائر المطمب الرابع:    
 اآلثار الناتجة عف حكادث المركر في الجزائر المطمب الخامس:    

 ركرية كحمالت التسكيؽ االجتماعي بالجزائردراسة تحميمية لكاقع السالمة الم المبحث الثاني:
 نبذة عف المركز الكطني لمكقاية كاألمف عبر الطرؽ المطمب األكؿ:    
 تحميؿ الحممة األكلى؛ الراحة ثـ السياقة... سالمة ككقاية المطمب الثاني:    
 تحميؿ الحممة الثانية؛ احتراـ قانكف المركر... سالمة لمجميع المطمب الثالث:    
 تحميؿ الحممة الثالثة؛ اإلفراط في السرعة... تفريط في الحياة المطمب الرابع:    

 المبحث الثالث: عرض كتحميؿ كمناقشة نتائج الدراسة الميدانية
 نتائج التحميؿ الكصفي لعينة الدراسة المطمب األكؿ:    
 ةعادات التعرض كالسمكؾ االتصالي ألفراد عينة الدراس المطمب الثاني:    
 تأثير حمالت التسكيؽ االجتماعي عمى البعد اإلدراكي ألفراد عينة الدراسة المطمب الثالث:    
 ألفراد عينة الدراسة المطمب الرابع: تأثير حمالت التسكيؽ االجتماعي عمى البعد الكجداني    
 الدراسة ألفراد عينة المطمب الخامس: تأثير حمالت التسكيؽ االجتماعي عمى البعد السمككي    

 مناقشة نتائج الدراسة الميدانية المبحث الرابع:
 اختبار الفرضية الرئيسية األكلى كالثانية المطمب األكؿ:    
 اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة كالرابعةالمطمب الثاني:     
 اختبار الفرضية الرئيسية الخامسة كالسادسةالمطمب الثالث:     
 ار الفرضية الرئيسية السابعةاختب المطمب الرابع:    

 خالصة الفصؿ
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 :خامسمقدمة الفصؿ ال

سموؾ الصحي باعتبار أف الصحة عند تناوؿ حوادث المرور كعامؿ ميدد لمصحة العامة يجب متابعة ال
بشكؿ عاـ تعد ثقافة وسموكا مجسدا في الواقع عف طريؽ االىتماـ باإلجراءات الوقائية والعمؿ بيا لتفادي كؿ 
ما مف شأنو أف ُيعّرض صحة الفرد لمخطر. إف منظمة الصحة العالمية إذ تؤكد عمى خطورة الوضع المأسوي 

رية ىي مشكمة صحية بالدرجة األولى بؿ وتعتبر الظاىرة عمى أنيا وباء عمى الطرقات تعتبر أف المشكمة المرو 
يغزو المجتمعات، وتؤكد إحصائيات ىذه المنظمة بأف حوادث المرور تعد سببا رئيسيا لموفيات في معظـ دوؿ 
العالـ بؿ أنيا تنافس أسباب الوفاة األخرى مثؿ أمراض القمب والسرطاف كما تعتبر أف حوادث المرور ىي 

 أزمة يمثؿ الطرؽ عمى الراىف لمسبلمة الوضع بأف متناـ وعي ينالؾ. ومف ثـ ف1مشكمة سموكية بالدرجة األولى
 وصحية، تنموية مكاسب مف مؤخرا أحرز ما تيدد مدمرة واجتماعية واقتصادية صحية تداعيات ليا حقيقية
 عمى زخماً  اكتسبت بيا المرتبطة األنشطة أف إال بالجديدة ليست الطرؽ عمى السبلمة قضية أف مف وبالرغـ
 عف الناجمة اإلصابات وضع جسامة تصؼ الوثائؽ مف عدد إعداد وتـ األخير. العقد في الدولي الصعيد
 والتدخبلت محددة اختطار وعوامؿ واالقتصادي والصحي االجتماعي الطرؽ وتأثيرىا عمى المرور حوادث
 والمجتمع األعضاء الدوؿ تطالب التي القرارات مف عدد تبنيل زخـ إعطاء في الوثائؽ ىذه ساعدت وقد الفعالة.
 وطالبت لمعمؿ محددة توصيات تقديـ مع عالمية سياسات قضية بوصفيا الطرؽ عمى بإدراج السبلمة الدولي
 بالتعاوف المعني المتحدة األمـ فريؽ إنشاء الدعوة تـ ليذه الدولي، وكاستجابة التعاوف أواصر بتقوية القرارات

 المتحدة لؤلمـ اإلقميمية المجاف مع وبالتعاوف العالمية الصحة منظمة برئاسة الطرؽ عمى السبلمة جاؿم في
 غير والمنظمات والحكومات الدولية المنظمات شمؿ لـ عمى الفريؽ ىذا عمؿ وقد لمرئيس بالتناوب. كنواب

الطرؽ اعتبارا  عمى ايا السبلمةلقض الفعالة االستجابة لتنسيؽ الخاص القطاع وكيانات والمؤسسات الحكومية
لذلؾ ومف أجؿ إعطاء فكرة عف حوؿ المشكمة المرورية ومسبباتيا وبثارىا الوخيمة المختمفة  .2004مف عاـ 

ومدى انتشارىا بالجزائر باإلضافة إلى الجيود المبذولة والرامية لمحد منيا ومف تأثيراتيا، ارتأينا أف نعالج ىذا 
 ألربعة التالية:الفصؿ مف خبلؿ المباحث ا

 حوادث الطرؽ والمشكمة المرورية؛ 
 دراسة تحميمية لحمبلت التسويؽ االجتماعي في مجاؿ السبلمة المرروية بالجزائر؛ 
 عرض وتحميؿ نتائج الدراسة الميدانية؛ 
 .مناقشة نتائج الدراسة الميدانية 

 
                                                           

1
WHO : World Health Statistics, World Health  Organization, Geneva, 1996. 
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  المبحث األكؿ: حكادث الطرقات كالمشكمة المركرية 

تنقؿ مف األمور األساسية في حياتو اليومية وازدادت ىذه الحاجة إلحاحا مع مرور إف حاجة اإلنساف لم
العصور وتبعا لمتطور االجتماعي والنمو االقتصادي والتقدـ العممي، كما عرفت وسائؿ النقؿ تطورا مذىبل 

صناعة المركبات وتنوعا كبيرا السيما بعد الثورة الصناعية واختراع المحركات البخارية، لكف ىذا التطور في 
ف كاف يقدـ خدمات جميمة لئلنساف مف خبلؿ تسييؿ تنقبلتو في راحة ويسر فإنو في نفس الوقت قد يتسبب  وا 

 عدد بسبب في أحداث وميسي اجتماعية وخسائر مادية معتبرة نتيجة لؤلخطاء التي تقع أثناء قيادة المركبات
لذلؾ فقمد أصبحت  .الكحوليات تأثير تحت أو عالية تبسرعا القيادة مف أبرزىا والتي المعروفة العوامؿ مف

أفراد المجتمع وأصبحت واحدة مف أىـ المشكبلت التي  الحوادث المرورية تمثؿ وبشكؿ كبير ىاجسًا وقمقًا لكافة
البشرية وتستيدؼ المجتمعات في أىـ مقومات الحياة والذي ىو العنصر  تستنزؼ الموارد المادية والطاقات

ميس مف المبالغ فيو ما تكبده مف مشاكؿ اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة، لذلؾ ف إلى البشري إضافة
القوؿ أف حوادث المرور في العالـ قاطبة أصبحت تنافس األمراض واألوبئة كمسببات لموفيات وكعامؿ لميدر 

يع الدوؿ وبنسب متفاوتة اإلنساني واالقتصادي. ولما كانت المشكمة المرورية ىي ظاىرة عالمية تعاني منيا جم
إال أف المتتبع إلحصائيات حوادث المرور بالجزائر يتبيف لو حجـ خطورة المشكمة المرورية والتي عرفت 
تصعيدا خطيرا في السنوات األخيرة والتي جعمت مف الجزائر تحتؿ مكانا متقدما جدا ولكنو غير مشرؼ في 

 مف خبلؿ المطالب التالية:سجؿ ضحايا الظاىرة عالميا. وىذا ما سوؼ نعالجو 

 ماىية حوادث المرور والمشكمة المرورية؛ 
 خصائص، أسباب وبثار المشكمة المرورية؛ 
 البدايات األولى لممشكمة المرورية بالجزائر؛ 
 أسباب وقوع حوادث المرور في الجزائر؛ 
 .اآلثار الناتجة عف حوادث المرور في الجزائر 
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 كر)المشكمة المركرية(المطمب األكؿ: ماىية حكادث المر 

تمثؿ حوادث المرور مشكمة وبفة اجتماعية معاصرة تعاني منيا كؿ البمداف كما أنيا تمثؿ عائقا في عممية     
التنمية الوطنية والعالمية لما تسببو مف خسائر مادية سواء كانت مف العنصر البشري)وفاة، عجز دائـ، عجز 

العنصر المادي المتمثؿ في المبالغ المصروفة عمى العبلج الطبي جزئي، إجازات مرضية بسبب اإلصابة(، أو 
وعمى ىذا األساس أصبحت المشكمة   أو التمؼ الذي يصيب المركبات والممتمكات المتواجدة في مكاف الحادث.

ا المرورية مف بيف أىـ وأبرز مشاكؿ النقؿ لما ليا مف اآلثار االقتصادية واالجتماعية التي تنتج عنيا كما أني
 تعد مف أىـ مشاكؿ العصر الحديث التي تعاني منو الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد سواء.

وبصفة عامة يمكننا تعريؼ المشكمة المرورية عمى أنيا تصرؼ فردي يتمثؿ في مخالفة قواعد وضوابط      
معا. وعميو فإف المرور ينجـ عف ذلؾ حوادث قد تكوف مصاحبة لوقوع خسائر مادية أو بشرية أو االثنيف 

اإلنساف ىو المتسبب األوؿ في المشكمة المرورية سواء كاف يقود السيارة أو يخطط ىندسة الطريؽ أو المدينة 
 أو النسيج العمراني وىي تتمثؿ فيما يمي:

 الخروج عف السموؾ السوي المتعارؼ عميو؛ 
 الخروج عف الضوابط االجتماعية الحضارية؛ 
 لموائ  التنظيمية. تجاوز الضوابط القانونية وا 

 الفرع األكؿ: مفيكـ الحادث المركرم

كاف ينظر إلى حوادث المرورية مف الناحية التاريخية عمى أنيا حوادث عشوائية تقع لآلخريف وأنيا قدر 
محتـو ال يمكف تفاديو يتعرض لو المتنقموف عمى متف المركبات عبر الطرؽ بصفة عرضية وعشوائية. حتى أف 

كممة"حادث" بمفيـو الحتمية وعدـ القدرة عمى التنبؤ بوقوعو وبالتالي ال يمكف التحكـ فيو،  البعض كاف يفسر
وىذا المفيـو الخاطئ كاف لو أثر سمبي حيث أخر التفكير في إيجاد حموؿ ليذه المعضمة ووضع تدابير ناجعة 

 ات لحادث المرور كما يمي:لموقاية منيا والتقميؿ مف عواقبيا الوخيمة. ويمكننا استعراض جممة مف التعريف

الحادث في مفيومو العاـ ىو فعؿ غير متوقع وخاطئ يحدث إلنساف ما في ظروؼ معينة، أما في 
 .1حوادث السير فيمكف تعريفو عمى أنو اصطداـ بيف مركبتيف أو مركبة بإنساف أو بمعدات أو بمنشيت مادية

                                                           
1
 .23، ص.2010عبد الرمحاف الوايف: حوادث السياقة؛ أسباهبا كالوقاية منها، دار ىومة، اجلزائر،  
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( بأنو الحادث الذي يقع Road Traffic Accident( فتعرؼ حادث المرور)WHOأما منظمة الصحة العالمية)
في حركة المرور عمى الطريؽ والذي تساىـ فيو عمى األقؿ مركبة متحركة مما يتسبب عنو إصابة بالراكب أو 

. في حيف أف المجنة االقتصادية األوروبية التابعة لؤلمـ 1(R.T.Aالسيارة أو المنشيت ويختصر عالميا بػ؛)
المرور عمى أنو: ىو االصطداـ الذي يقع بطريؽ عاـ مفتوح لممرور ينتج عنو إصابة المتحدة فقد عرفت حادث 

شخص أو عدة أشخاص أو وفاتيـ ويشترؾ فيو عمى األقؿ عربة في حالة سير أو تنقؿ، كما يشمؿ ىذا 
لى التعريؼ االصطداـ بيف العربات أو بيف العربات والمشاة أو بيف العربات والحيوانات والحواجز إضافة إ

 .  2الحوادث الخاصة بالمركبة لوحدىا كاالنقبلب وغيره

كما تـ تعريؼ حادث المرور عمى أنو: ىو كؿ ما يحدث لممركبة أو يحدث منيا أثناء سيرىا مما ينتج 
عنو إزىاؽ في األرواح، أو إصابات لؤلجساـ، أو خسائر في الممتمكات، ويستثنى مف ذلؾ الحوادث المتعمدة 

. وعرؼ 3ئـ، وكذلؾ ما يحدث لممركبة أو منيا أثناء وقوفيا في األماكف المخصصة لوقوفياحيث تعد مف الجرا
الحادث المروري كذلؾ عمى أنو: ىو كؿ واقعة ينجـ عنيا وفاة أو إصابة أو خسارة في الممتمكات بدوف قصد 

حركة المركبة عمى  سابؽ وبسبب المركبات أو حمولتيا أثناء حركتيا، ويدخؿ ضمف ذلؾ حوادث اإلحتراؽ أثناء
كؿ واقعة تحدث بدوف توقع وبدوف تدبير سابؽ بسبب توفر ظروؼ معينة يحتـ  الطريؽ العاـ أو عمى أنو:

. باإلضافة إلى كؿ ذلؾ، فإنو ال يوجد تمييز بيف 4وقوعيا ويتخمؼ عنيا نتائج سيئة أو غير مرغوب فييا
ىذا األخير، فمجموعة الحوادث تمثؿ كؿ ما يسير  الحوادث التي تقع عمى الطريؽ العمومي أو التي تقع خارج

 .5بشرط أف تتورط فيو سيارة بمحرؾ أو عربة مجرورة

انطبلقا مف التعريفات السابقة يمكننا القوؿ عمى الحادث المروري ىو كؿ حالة اصطداـ أو تدىور تقع 
ئر مادية أو إصابات أو عمى الطريؽ ويكوف أحد أطرافو عمى األقؿ وسيمة مف وسائؿ النقؿ وينتج عنو خسا

 قتمى، وأف ىذا االصطداـ أو الحادث تتوافر فيو مجموعة مف العناصر كما يمي:

وىو الفعؿ الصادر مف الشخص دوف قصد فقد يكوف بسب اإلىماؿ أو عدـ االحتياط أو  عنصر الخطأ: أكال/
 عدـ احتراـ قوانيف المرور؛

 الستعماؿ المركبة؛يكوف الفعؿ الخاطئ نتيجة  عنصر المركبة: ثانيا/

                                                           
 .40، ص.1999غويبة مسًن: حوادث الطرؽ؛ ادلشكلة كاحلل، دار زىراف، عماف، األردف،  1

2
.15لسالمة ادلركرية؛ الواقع كالتطلعات، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، مركز الدراسات كالبحوث، الرياض، السعودية، ص.عيسى زلسن بن العجمي: ا 

3
.21، ص.1403عبد الرمحن كـر اهلل: حوادث ادلركر أسباهبا كطرؽ الوقاية منها، مطابع معهد اإلدارة العامة، الرياض،  

4
.69، ص .1986كمشكالتو كحتيقي حوادثو، كلية الشرطة، القاىرة، مصر،  البيلي مصطفى: ىيكل ادلركر 

5
 Ministère du transport : étude du cout des accidents de la circulation routière, Alger, Algérie, 2000, P.01. 
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 أف يكوف ىذا الفعؿ الخاطئ نتيجة الستعماؿ المركبة في الطريؽ العاـ؛ الطريؽ العاـ: ثالثا/

حدوث خسائر: يترتب عف ىذا الفعؿ الخاطئ الناجـ عف استعماؿ المركبة في الطريؽ العاـ حدوث  رابعا/
 خسائر في الممتمكات أو في األرواح أو االثنيف معا.

 ي: تاريخ البداية لممشكمة المركرية:الفرع الثان

مف أىـ وسائؿ التقدـ الحضاري في أرجاء المعمورة استعماؿ اإلنساف لوسائؿ النقؿ وتوسيع شبكة الطرقات 
واستحداث بليات لتنظيـ المرور ومراقبتو، فقد عرؼ اإلنساف الطرؽ منذ أقدـ العصور وكانت تنقبلتو في البداية 

عمى ظير الخيوؿ، ومع التطور الحاصؿ في حياة اإلنساف صاحب ذلؾ تطورا في تتـ سيرا عمى األقداـ أو 
 وسائؿ النقؿ والتنقؿ وصوال إلى صناعة واستخداـ السيارة.

وبدأت بعدىا حوادث المرور بالظيور تزامنا مع استخداـ اإلنساف لمسيارة في تنقبلتو فمقد كاف أوؿ حادث 
العربة البخارية التي صنعيا الفرنسي نيكوالس جوزيؼ حيث تدىورت  1779سير وقع في العالـ سنة 

( عند أحد المنعرجات وكانت تسير بسرعة Fardier( والمعروفة باسـ فاردير)Nicolas-Joseph Cugnotكونيو)
. ولتفادي الخسائر البشرية والمادية التي تنتج عف حوادث المرور فقد تـ وضع 1ثبلثة أمياؿ في الساعة تقريبا

ة وتنظيمية بيدؼ حماية األرواح والممتمكات مف سوء استخداـ السيارة، حيث يعتبر القانوف الذي حموؿ قانوني
والمعروؼ باسـ؛ قانوف المركبات مف أقدـ قوانيف السير التي ظيرت في العالـ  1865صدر في بريطانيا عاـ 

بريطانياف الشيء الذي  وقعت حادثة سير أخرى توفي عمى إثرىا 1896. لكف وفي سنة 2لتنظيـ حركة المرور
جعؿ الصحؼ البريطانية تضع الحدث تحت دائرة التحذير وأقرت عمى وجوب عدـ تكرار الحدث ولـ يسجؿ 

 . 3بعد ذلؾ أي حادث إال بعد ثبلث سنوات وكاف ىذه المرة في الواليات األمريكية والذي خمؼ ضحية واحدة

ورة عمى المجتمع وتزايدت بشكؿ تصاعدي ثـ بدأت تتوالى الحوادث حتى أصبحت السيارة أكثر خط 
خطير مع تزايد عدد السكاف وعدد المركبات والنشاط االقتصادي، وأصبحت تستقطب الكثير مف الجيد 
واالىتماـ باعتبارىا تؤدي سنويا بحياة اآلالؼ مف القتمى والمبلييف مف الجرحى في مختمؼ دوؿ العالـ. فقد 

مميوف شخص يمقوف حتفيـ سنويا مف جراء  1.2لعالمية ما يربو عف كشؼ التقرير السنوي لمنظمة الصحة ا
مميوف شخص يعانوف مف إصابات غير قاتمة،  50و 20تصادمات الطرؽ في العالـ وعف عدد محصورا بيف 

 1970. ومنذ عاـ 4في حيف يواصؿ وباء اإلصابات الناجمة عف حوادث المرور يتزايد في معظـ أنحاء العالـ
                                                           

1
.15، ص. 1413عة األكىل، ديب، التطبيق، الطببٌن النظرية ك  ادلركرحركة السًن ك  آدابظ الرىواف: قواعد ك فزلمد حا 

2
 .18ادلرجع نفسو، ص.  

3
 Dekkar.N, Bezzaoucha.A : Les accidents de la circulation en Algérie, SNED, Alger, Algérie, P.11. 

4
 .02، ص.2009منظمة الصحة العادلية: التقرير العادلي عن حالة السالمة على الطرؽ،   
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موضوع جدؿ بالنظر إلى تأثيراتيا السمبية في المحيط ودورىا في انعداـ السبلمة عمى أصبحت السيارة 
الطرقات، كما برزت مع بداية القرف الواحد والعشروف مبادرات دولية تدعو وتحث عمى التحرر مف السيارة 

 .1وتدعو إلى إخبلء المدف منيا واالنطبلؽ في تنفيذ ذلؾ باعتماد أحياء دوف سيارات

 الثالث: تقسيمات حكادث المركرالفرع 

تخضع حوادث المرور إلى عدة تقسيمات سواء مف حيث الجسامة أو األطراؼ المشاركة أو شكؿ الحادث 
أو طريقة وقوعو، لذلؾ فعندما نتناوؿ أنواع حوادث المرور فإننا بذلؾ نعني الشكؿ الذي يتخذه الحادث أو 

ادث المرور ولكنيا في الغالب تأخذ أحد األشكاؿ المتعارؼ الكيفية التي وقع بيا، وىناؾ صورا عديدة لحو 
 :2عمييا؛ فإما أف يكوف تصادما أو تدىورا أو حادث انزالؽ أو دىسا أو حدوث حريؽ في السيارة كما يمي

حادث التصادـ معناه ارتطاـ مركبتيف أو أكثر مع بعضيما أو ارتطاـ مركبة مع عارض  أكال/ حكادث التصادـ:
ريؽ أو خارجو وينتج عنو خسائر في األرواح أو الممتمكات. كما أف حادث التصادـ لو صور بخر عمى الط

وأسباب مختمفة فقد يقع التصادـ بيف مركبتيف، أو بيف مركبة ودراجة نارية أو ىوائية، أو بيف مركبة وأحد 
 ت في أغمب األحياف؛العوارض أو الحواجز، وكؿ ىذه التصادمات ينتج عنيا خسائر في األرواح وفي الممتمكا

يعرؼ التدىور بأنو ىو فقداف السيطرة عمى المركبة، انقبلب أو تدحرج سيارة أو مركبة  ثانيا/ حكادث التدىكر:
واستقرارىا عمى جانبيا أو بشكؿ تكوف فيو اإلطارات إلى أعمى أو عودتيا إلى وضعيا الطبيعي مع وجود أو 

بيما معا. وتعد حوادث التدىور مف حوادث المرور الخطيرة والتي عدـ وجود أضرار باألرواح أو الممتمكات أو 
كثيرا ما ينتج عنيا الوفاة وبصفة خاصة إذا أعقب التدىور اشتعاؿ حريؽ في السيارة وعدـ تمكف الركاب مف 

 مغادرتيا بسبب تمؼ األبواب ومف ثـ عدـ قدرتيـ عمى فتحيا والخروج منيا؛

ؽ السيارة باختبلؿ توازنيا أثناء السير، ويحدث االنزالؽ عندما يقؿ تماسؾ يعرؼ انزال ثالثا/ حكادث االنزالؽ:
إطارات السيارة مع سط  الطريؽ مما يجعؿ القوي األخرى في السيارة غير متناسبة مع الضعؼ الذي طرأ عمى 

 تماسؾ اإلطارات مع السط  ومف ثـ تبدأ السيارة في االنزالؽ والخروج عف خط السير السميـ،

يعرؼ حادث الدىس بأنو حادث اصطداـ مركبة بأحد األشخاص مباشرة وينتج عنو إصابة  / حكادث الدىس:رابعا
 أو وفاة إنساف،  وتبدو خطورة حوادث الدىس في أف األطفاؿ مف أكثر الفئات العمرية التي تضار منيا؛

                                                           
1
 .24مرجع سبق ذكره، ص. سالمة ادلركرية؛ الواقع كالتطلعات،عيسى زلسن بن العجمي: ال  

2
 .53-41، ص.2008راضي عبد ادلعطي السيد: اآلثار االقتصادية حلوادث ادلركر، مركز الدراسات كالبحوث، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية،   
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ثر في حركة المرور وتتطمب تعد حوادث حرائؽ السيارات ضمف الحوادث التي تؤ  خامسا/ حوادث حرائق السيارات:
إجراءات مرورية خاصة لمنع تفاقـ الحادث وامتداد بثاره الضارة إلى األشخاص والسيارات والممتمكات المحيطة 

 بالسيارة أو السيارات التي اشتعؿ فييا الحريؽ.

 المطمب الثاني: خصائص، أسباب كآثار المشكمة المركرية

 الفرع األكؿ: خصائص المشكمة المركرية

لـ يعد المرور أمرا ثانويا لمفرد أو المجتمع ألف حركة المرور داخؿ المدف وخارجيا أصبحت ضرورة 
يومية لحياة اإلنساف، وعندما نتحدث عف المرور فإف جانبا ميما مف ىذا الموضوع يقودنا بطبيعة الحاؿ إلى 

ارتباطا وثيقا بحياة اإلنساف المشكبلت الناجمة عنو والتي تعد في عصرنا مف أىـ المشكبلت التي ترتبط 
وحاجتو إلى التنقؿ واستخداـ الطريؽ، وىذه المشكمة المرورية ليا خصائص تميزىا عف غيرىا ونوجزىا فيما 

 :1يمي

حيث أنيا ترتبط ارتباطا وثيقا وتؤثر تأثيرا مباشرا في حياة األفراد سواء في حاجاتيـ إلى  أكال/ مشكمة حيكية:
يؽ بسيولة ويسر وأماف لقضاء مصالحيـ واحتياجاتيـ مع الحفاظ عمى أرواحيـ التنقؿ أو استخداـ الطر 

 وممتمكاتيـ.

تزداد المشكمة تعقيدا يوما بعد يـو مع استمرار التطور اليائؿ في صناعة السيارات  ثانيا/ مشكمة متزايدة:
حركة االنتقاؿ لؤلفراد مف مكاف والمركبات وازدياد التوسع العمراني والتطور االجتماعي والثقافي والعممي وزيادة 

 آلخر.

فيي مشكمة يعيشيا كؿ فرد مف أفراد المجتمع صغيرا أو كبيرا، غنيا أـ فقيرا، رجبل أو امرأة  ثالثا/ مشكمة عامة:
 وتؤثر فييـ جميعا ويتأثروف بيا في حياتيـ اليومية.

ع إلى العنصر البشري المتمثؿ في يؤثر في وجودىا عدة عوامؿ فمنيا ما يرج رابعا/ مشكمة متعددة األسباب:
اإلنساف مستخدـ الطريؽ سواء كاف راكبا أو سائرا، ومنيا ما قد يرجع إلى الطريؽ ذاتو كعدـ صبلحيتو أو عدـ 
قدرتو عمى استيعاب حجـ وكثافة المرور أو لعدـ وضوح الرؤية، ومنيا ما قد يرجع لممركبة نفسيا متمثمة في 

ما يطرأ عمييا مف خمؿ في أجيزة التحكـ فييا والسيطرة عمييا مما يؤدي إلى عدـ كفاءتيا أو صبلحيتيا أو 
 وقوع الحوادث.

                                                           
1
..15،14ـو السالمة ادلركرية كحتقيق التنمية اجملتمعية، مرجع سبق ذكره، ص.عصماين سفياف: توظيف محالت التسويق االجتماعي يف التوعية لتسيخ مفه  
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تتعمؽ بالحياة اليومية في المجتمع وتتأثر بالجانب االجتماعي في كؿ أمة مف حيث  خامسا/ مشكمة اجتماعية:
 درجة التعميـ والنضج والوعي والثقافة.

ة اإلنتاجية وعناصرىا سواء فيما يتعمؽ باإلنساف ومدى شعوره بالطمأنينة تؤثر عمى القدر  سادسا/ مشكمة اقتصادية:
 في االنتقاؿ وعدـ تعرضو لمحوادث أو فيما يتعمؽ باإلقبلؿ مف الوقت الضائع في الحاالت.

عند النظر إلى إحصائيات حوادث المرور نجدىا تنافس في حجـ أىميتيا مشكبلت صحية  سابعا/ مشكمة صحية:
راض القمب والسكري والسرطاف أو أي وباء بخر، فمف اإلصابات الناجمة عف حوادث المرور خطيرة مثؿ أم

نسبة منيا تتطمب إقامة تطوؿ مدتيا في المستشفى ونسبة أخرى تؤدي إلى إعاقة مستديمة فضبل عف تمؾ 
ت الصحية المؤدية إلى الوفاة، لذلؾ فإف إصابات حوادث المرور تشغؿ جزءا كبيرا مف مكاف وزماف الخدما

 عمى حساب المصابيف بأمراض أخرى.

نما ىي مشكمة تعاني منيا جميع دوؿ  ثامنا/ مشكمة عالمية: فيي ليست مقصورة عمى إقميـ محمي أو بمد معيف وا 
العالـ. ىذا باإلضافة إلى أف مشكمة المرور بالدرجة األولى مشكمة أمنية تعرض األمف االجتماعي لؤلفراد 

 ا لسبلمتيـ والخوؼ مف أف يكونوا ضحايا لحوادث المرور.لمخطر مف خبلؿ تيديدى

 الفرع الثاني: أسباب المشكمة المركرية:

لقد بينت األبحاث والدراسات أف ظاىرة حوادث المرور معقدة ولدراستيا ومعرفة أسبابيا البد أف يؤخذ بعيف 
و ثمة ثبلثة عناصر رئيسية ليذه مقد اتفقت أغمب ىذه الدراسات عمى أناالعتبار كؿ أبعادىا، وعمى العمـو ف

فمقد وردت العناصر ؛ اإلنساف، والمحيط)الطرؽ وتوابعيا(، والمركبة، ويعد العنصر البشري أىـ عامؿ الظاىرة
الثبلثة سالفة الذكر والمكونة لحوادث المرور في كتابات العديد ممف تناولوا قضية المرور بشكؿ عاـ وحوادث 

 الموالي يوض  منظومة الحوادث المرورية:. والشكؿ 1السيارات بشكؿ خاص

 

 

 

 

                                                           
1
 World Traffic News, in, Traffic Technology international, Feb/Mar. 2004, Surry (UK). P. 4. 
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 (: مثمث الحكادث المركرية36الشكؿ رقـ)

 

 ويمكننا توضي  منظومة الحوادث المرورية في النقاط التالية:

 أكال/ العامؿ البشرم:

قيدا في النظاـ المروري وذلؾ يعد العامؿ البشري والمتمثؿ أساسا في السائؽ مف أكثر العناصر تع السائؽ:  (1
 ألسباب منيا:

 التبايف بيف السائقيف مف حيث السموكيات والتصرفات؛ .أ 
 التبايف بيف السائقيف مف حيث العمر؛ .ب 
 التبايف بيف السائقيف مف حيث القدرات الجسمية وصحة الجسد. .ج 

حسب خصائص كثيرة لذلؾ فمجتمع السائقيف ال يعد مجتمعا متجانسا بؿ يمكف تقسيمو إلى شرائ  وأجزاء 
مما يدعو لمقوؿ أف ىذا المجتمع عشوائي التركيبة. لذلؾ فإنو مف الصعوبة السيطرة عمى ىذا العنصر بشكؿ 
كامؿ في معادلة المشكمة المرورية، إذ يمكف السيطرة والتحكـ في عنصري الطريؽ والمركبة مف حيث التصميـ 

، لكف ذلؾ ال يعني أنو يات السائقيف وتوحيد تصرفاتيـوتجييزات السبلمة لكنو مف الصعب السيطرة عمى سموك
ال يمكف العمؿ عمى تحسيف مستوى تعامؿ السائؽ مع مف معو مف مستخدمي الطريؽ بؿ يمكف تحقيؽ ذلؾ مف 

 خبلؿ التأىيؿ والتدريب لمقيادة، التربية والتوعية المرورية، وكذلؾ صرامة تطبيؽ األنظمة عمى المخالفيف. 

عمى أف السائؽ أو ما يسمى بالعامؿ  2004( سنة De Beukelaerبيكمير) باحث اليولندي دوكما أشار ال   
البشري يكوف عادة العامؿ األساسي في حوادث المرور، كما أف السموؾ اإلنساني بصورة عامة ىو العامؿ 

 .1األىـ في وقوع حوادث المرور

                                                           
 .19، ص.2012عربية للعلـو األمنية، الرياض، السعودية، : معايًن األمن كالسالمة للطرؽ الطويلة، مركز الدراسات كالبحوث، جامعة نايف ال أمحد حسن طالب  1

 العامؿ البشرم

 كفاءة المركبة نفسيا كفاءة شبكة الطرؽ
 التداخؿ بيف العكامؿ

 المصدر: مف إعداد الباحث
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في الحوادث المرورية ويرجع السبب الرئيسي في يتسبب العنصر البشري الثاني والمتمثؿ في المشاة  المشاة: (2
ذلؾ إلى عدـ مراعاة المشاة أو الراجميف لمقواعد األمنية التي تضبط المشي بالطريؽ، وتقع الكثير مف 

 حوادث المرور مع األطفاؿ وكبار السف نتيجة لعدـ تقديرىـ السميـ لكيفية ووقت عبور الطريؽ.

لعنصر البشري سواء كاف سائقا أو راجبل يعتبر أىـ عامؿ في منظومة انطبلقا مما سبؽ يمكننا القوؿ أف ا
الحوادث المرورية، وعمى ىذا األساس فقد استيدفتو حمبلت التسويؽ االجتماعي لمتوعية بمفيـو السبلمة 

 المرورية مف أجؿ رفع مستوى الوعي المروري لديو.

لمعيوب الفنية لممركبات التي ال تستجيب لممواصفات  تقع الكثير مف الحوادث كذلؾ نتيجة ثانيا/ كفاءة المركبة:
الدولية لمعايير السبلمة المرورية أو تمؾ العيوب الناشئة عف قدـ المركبة وانتياء عمرىا االفتراضي مما يجعميا 
غير صالحة لمسير بأماف، لذلؾ فإف الصيانة الدورية لممركبات تؤدي في العادة إلى التقميؿ مف احتماؿ وقوع 

 وادث إلى حد كبير.الح

تمثؿ الطريؽ العامؿ الثالث بعد كؿ مف العامؿ البشري والمركبة في األسباب المؤدية  ثالثا/ كفاءة شبكة الطرؽ:
لوقوع حوادث المرور، ولما كانت الطريؽ عنصر ىاـ مف عناصر المنظومة المرورية لذلؾ فقد يكوف لسوء 

نشائيا وتجييزىا بالمعدات األ ثر السيئ عمى سبلمة المرور وقد يوسع ذلؾ في مصدر تصميـ الطريؽ وا 
 األوضاع الخطرة بالنسبة لمسائقيف.

انطبلقا مما سبؽ يمكننا القوؿ عمى أف المنظومة المرورية بعوامميا الثبلثة؛ العامؿ البشري، المركبة 
مة يمكف أف والطريؽ ىي عوامؿ أساسية لمسبلمة المرورية ومف ثـ فأي خمؿ يصيب أحد أطراؼ ىذه المنظو 

يؤدي إلى وقوع حادث مروري، وعمى ىذا األساس يمكف تقسيـ العوامؿ المسببة لمحوادث المرورية إلى عوامؿ 
مباشرة والمتمثمة في؛ تقدير السائؽ لمطريؽ والبيئة المحيطة بو وخمفياتو ومياراتو المتعمقة بقيادة السيارة وكذلؾ 

الصحية، والحالة العامة لممركبة وقت وقوع الحادث، أما العوامؿ  معموماتو باألنظمة المرورية وحالتو ولياقتو
غير المباشرة فتتمثؿ في؛ حالة الطريؽ، حالة الجو، حركة المرور والمشاة، التصميـ اليندسي لمطريؽ، تطبيؽ 

جراءات الفحص.  أنظمة المرور وا 

 الفرع الثالث: آثار المشكمة المركرية

أفراد المجتمع وأصبحت واحدة مف أىـ  كؿ كبير ىاجسًا وقمقًا لكافةأصبحت الحوادث المرورية تمثؿ وبش
البشرية وتستيدؼ المجتمعات في أىـ مقومات الحياة والذي  المشكبلت التي تستنزؼ الموارد المادية والطاقات

ما تكبده مف مشاكؿ اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة، لذلؾ فإف مشكمة  ىو العنصر البشري إضافة إلى
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إيجاد  حوادث المرور تجمؿ في طياتيا أبعادا وبثارا صحية واقتصادية واجتماعية، مما أصب  لزاما العمؿ عمى
تقدير معالجة أسبابيا والتخفيؼ  الحموؿ واالقتراحات ووضعيا موضع التنفيذ لمحد مف ىذه الحوادث أو عمى أقؿ

 :1ة في النقاط التاليةويمكف توضي  أىـ اآلثار لمحوادث المروري .مف بثارىا السمبية

تعد مشكمة اإلصابات المرورية عمى الطرؽ مف المشكبلت االجتماعية واالقتصادية  أكال/ اآلثار الصحية:
 ألؼ قتيؿ وما ال 200والصحية العامة المرتبطة بالتنمية، حيث تخمؼ حوادث المرور أو السير سنويا مميوف و 

 مميوف جري  أو معاؽ في العالـ؛ 50يقؿ عف 

الخسارة في الحوادث المرورية ال تتوقؼ عند الحادث وخسائره المادية بؿ تمتد إلى  انيا/ اآلثار االجتماعية:ث
وما تخمفو مف معاناة وأالـ وأحزاف، وقد تمتد إلى تصدع أسري في حالة فقداف  الخسائر النفسية واالجتماعية

 رب األسرة؛

نساني واالجتماعي و الميسي التي تسببيا الحوادث المرورية فإف ناىيؾ عف الجانب اإل ثالثا/ اآلثار االقتصادية:
ليا جانبا اقتصاديا يجب أف ال يغفؿ، فمقد أثبتت الدراسات أف حوادث المرور ليا انعكاسات مالية كبيرة حيث 

%( مف إجمالي الناتج القومي ألي دولة. وتفيد اإلحصائيات األخيرة أف 1قدرت ىذه التكاليؼ بما يعادؿ )
 مميار دوالر سنويا. 228.4اليؼ الحوادث المرورية في دوؿ العالـ تقدر بػ تك

 المطمب الثالث: دراسة تحميمية لحكادث المركر بالجزائر

نما تمتد لتشمؿ    تعتبر حوادث المرور مف المشاكؿ المعقدة التي تتصؿ ليس بسموؾ اإلنساف وحده وا 
ـ ال يطاؿ تحميؿ ودراسة ىذه العناصر بعناية عممية دقيقة ال التكنولوجيا، الطبيعة، الثقافة، لذلؾ فأي اىتما

 يمكف أف يحقؽ نتائج إيجابية، لذلؾ ارتأينا أف نعرؼ حجـ المشكمة في الجزائر مف خبلؿ األرقاـ واإلحصائيات.

  الفرع األكؿ: تطكر عدد السكاف كحظيرة المركبات في الجزائر

ضية ازدىارا اقتصاديا وتنمية شممت كافة القطاعات ومنيا لقد شيدت الجزائر خبلؿ العقود الثبلثة الما
قطاع النقؿ والمواصبلت باإلضافة إلى النمو الديموغرافي وما صاحبو ذلؾ مف زيادة في عدد المركبات، لذلؾ 
وقبؿ الشروع في إيضاح العناصر واألسباب المسؤولة عف حوادث المرور البد وأف نوض  بعضا مف العوامؿ 

ساىمت في ازدياد حجـ المشكمة بالجزائر. فمقد عرفت الجزائر منذ استقبلليا وحتى اليـو توسعا التي ساعدت و 
كبيرا في حظيرة المركبات لدييا وىذا مرده إلى النمو والتطور االقتصادي واالجتماعي خبلؿ ىذه الفترة، كما 

                                                           
 .16،15ص. عصماين سفياف: توظيف محالت التسويق االجتماعي يف التوعية لتسيخ مفهـو السالمة ادلركرية كحتقيق التنمية اجملتمعية، مرجع سبق ذكره،  1
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لموالي يوض  تطور عدد صاحب ذلؾ نموا ديموغرافيا كبيرا نتيجة لتحسف مستويات المعيشة، والجدوؿ ا
 .2013إلى غاية  1970المركبات في الجزائر خبلؿ الفترة الممتدة مف عاـ 

 2013-1970(: تطكر النمك الديمغرافي كحظيرة السيارات بالجزائر لفترة 10جدكؿ رقـ )
عدد السكاف/  الحظيرة/ ألؼ

 مميكف
عدد السكاف/  الحظيرة/ ألؼ السنة

 مميكف
 السكاف/ عدد ألؼ/الحظيرة  السنة

 مميكف
 السنة

2914.272 30.416 2000 1335.364 21.863 1985 335.600 13.309 1970 
2938.252 30.879 2001 1606.601 22.512 1986 344.300 13.739 1971 
2977.857 31.357 2002 1819.241 23.139 1987 367.200 14.171 1972 

3027.445 31.848 2003 1928.317 23.783 1988 396.702 14.649 1973 

3107.526 32.364 2004 2037.058 24.409 1989 439.200 15.164 1974 

3211.052 32.906 2005 2142.203 25.022 1990 498.701 15.768 1975 

3402.294 33.481 2006 2242.203 25.643 1991 532.409 16.450 1976 
3832.368 34.096 2007 2355.364 26.271 1992 605.836 17.058 1977 

3985.909 34.591 2008 2451.601 26.894 1993 678.179 17.600 1978 

4171.827 35.268 2009 2549.241 27.496 1994 746.900 18.120 1979 
4314.607 35.978 2010 2644.233 28.060 1995 816.360 18.666 1980 
4549.490 36.717 2011 2742.306 28.566 1996 852.000 19.262 1981 
4812555 37.495 2012 2786.257 29.045 1997 919.185 19.883 1982 

5123.705 38.297 2013 2818.681 29.507 1998 1038.186 20.522 1983 

   2886.064 29.965 1999 1130.221 21.185 1984 
 2014المصدر: الديكاف الكطني لإلحصائيات 

رة المركبات وشبكة الطرؽ، وما يمكف مبلحظتو مف الجدوؿ ترتبط حركة المرور بعدد السكاف وحظي
السابؽ أف عدد السكاف في الجزائر في ارتفاع مستمر حيث بمغ عددىـ غداة االستقبلؿ حوالي عشرة مبلييف 

عشرة مميوف نسمة، مواصبل في االرتفاع إلى أف يصؿ عدد السكاف بنياية  14ليصؿ بعد عشرية كاممة إلى 
مميوف نسمة، وفي المقابؿ مف ذلؾ فإف حظيرة المركبات عرفت ىي األخرى  38لي إلى حوا 2013عاـ 

 816360مركبة لتصؿ بعد عشرية كاممة إلى  335600حوالي  1970ارتفاعا مذىبل حيث سجمت عاـ 
ويمكننا توضي  تطور  مركبة. 5123705إلى  2013مركبة ليقفز مؤشر المركبات المسجمة بالجزائر عاـ 

في  2013إلى غاية  1970رافي وتطور حظيرة المركبات في الجزائر خبلؿ الفترة الممتدة مف عاـ النمو الديمغ
 الرسـ البياني الموالي.
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 2013-1970(: تطكر النمك الديمغرافي كحظيرة السيارات بالجزائر لفترة 01رسـ بياني رقـ )
 

 2013إلى غاية 1970لجزائر منذ عاـ كما يمكننا توضي  نسبة الزيادة في عدد السكاف وعدد المركبات با
 ( كما يمي:02( والرسـ البياني رقـ )11مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

 2013-1970(: نسبة الزيادة في عدد السكاف كالمركبات بالجزائر لفترة 11جدكؿ رقـ )
نسػػػػبة الزيػػػػادة 
فػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػدد 

 (٪)المركبات  

نسػػػػػبة الزيػػػػػادة 
عػػػػػػػػػػػدد فػػػػػػػػػػػي 
 (٪)    فالسكا

نسػػػبة الزيػػػادة  السنة
 عػػػػػػػػػػدد فػػػػػػػػػي

 (٪)المركبات

نسػػػػبة الزيػػػػادة 
فػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػدد 

السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف      
(٪) 

نسبة الزيادة  السنة
فػػػػػػػي عػػػػػػػدد 

 (٪)المركبات

نسبة الزيادة 
فػػػػػػػي عػػػػػػػدد 

 (٪) السكاف

 السنة

00.98 01.51 2000 18.15 03.20 1985 - - 1970 
00.82 01.52 2001 20.31 02.99 1986 02.59 03.23 1971 
01.35 01.55 2002 13.24 02.79 1987 06.65 03.14 1972 
01.67 01.57 2003 06.00 02.78 1988 08.03 03.73 1973 
02.65 01.62 2004 05.64 02.63 1989 10.71 03.52 1974 
03.33 01.67 2005 05.16 02.51 1990 13.55 03.98 1975 
05.96 01.75 2006 04.67 02.48 1991 06.76 04.33 1976 
12.64 01.84 2007 05.05 02.45 1992 13.79 03.70 1977 
04.01 01.45 2008 04.09 02.37 1993 11.94 03.18 1978 
04.66 01.96 2009 03.98 02.24 1994 10.13 02.95 1979 
03.42 02.01 2010 03.73 02.05 1995 09.30 03.01 1980 
05.44 02.05 2011 03.71 01.80 1996 04.37 03.19 1981 
05.78 02.12 2012 01.60 01.68 1997 07.89 03.22 1982 
06.47 02.14 2013 01.16 01.59 1998 12.95 03.21 1983 

   02.39 01.55 1999 08.86 03.23 1984 
 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات المصدر

 

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات المصدر
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تكف حادة ( يمكننا القوؿ عمى أف نسبة الزيادة في عدد سكاف الجزائر لـ 11انطبلقا مف الجدوؿ رقـ )
مقارنة بنسبة الزيادة في عدد المركبات، وعمى العمـو فإف تمؾ الزيادة عرفت ثبلث مراحؿ مختمفة بدءا مف عاـ 

لى غاية  1970 حيث كانت نسبة الزيادة في عدد السكاف في المرحمة األولى والممتدة مف عاـ  2013وا 
لى غاية  1970 لى غاية عاـ  1986والممتدة مف عاـ  (، أما في المرحمة الثانية٪3في حدود ) 1985وا  وا 
، فقد عرفت تمؾ الزيادة انخفاضا تدريجيا عف النسبة المسجمة في المرحمة األولى إلى غاية وصوليا إلى 2000
لى غاية  2001، وبعدىا تأتي المرحمة الثالثة والممتدة مف عاـ 2000( عاـ ٪1.51نسبة ) حيث  2013وا 

أما فيما يخص نسبة الزيادة  (.٪02.14بنسبة قدرت بػ ) 2013بة ليا عاـ بدأت في االرتفاع لتسجؿ أعمى نس
لى  1970في عدد المركبات فقد عرفت ارتفاعا حادا وجنونيا خاصة في المرحمة األولى الممتدة مف عاـ  وا 

( ٪20.31أيف وصمت نسبة الزيادة في عدد المركبات إلى أعمى مستوى ليا بنسبة قدرت بحوالي) 1986غاية 
ا نتيجة طبيعية لمطفرة االقتصادية التي عرفتيا الجزائر في تمؾ المرحمة، ثـ تأتي المرحمة الثانية والممتدة وىذ

لى غاية  1987مف عاـ  أيف نبلحظ التدىور الحاصؿ في نسب الزيادة لعدد المركبات حيث  2000وا 
االقتصادية واألمنية التي ( وىذا راجع إلى األزمة ٪01.51إلى نسبة قدرت بػ ) 2000انخفضت بحموؿ عاـ 

عرفتيا الجزائر خبلؿ تمؾ الفترة والتي انعكست بصورة واضحة وجمية عمى سير اقتناء المركبات. أما المرحمة 
لى غاية  2001الثالثة والممتدة مف عاـ  فقد شيدت ارتفاعا محسوسا في نسب الزيادة في عدد  2013وا 

( لتشيد بعد ذلؾ انخفاضا وارتفاعا ٪12.64نسبة قدرت بػ)ب 2007المركبات لتصؿ إلى أعمى نسبة ليا عاـ 
والرسـ   مركبة مسجمة. 5123705، حيث تـ إحصاء 2013( بأواخر عاـ ٪06.47لتستقر عند نسبة )

 البياني التالي يوض  ذلؾ:

 (: نسبة الزيادة في عدد السكاف كالمركبات02رسـ بياني رقـ )
 

 
 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات المصدر
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 الجزائر الفرع الثاني: تطكر حكادث المركر في

مثمما ال يوجد مجتمع خاؿ مف الجريمة تماما ال يوجد كذلؾ مجتمع خاؿ مف حوادث المرور تماما، فيذه 
القاعدة ال تحتاج إلى جداؿ عقيـ فكمما كانت ىناؾ حركة مرورية كانت ىناؾ حوادث مرورية، وال يمكف أف 

ة المرور في الجزائر ال تخرج عف ىذه تتوقؼ الحوادث المرورية إال بتوقؼ الحركة المرورية ذاتيا، وحرك
 القاعدة وىذا ما يمكف توضحيو مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

 2013-1970(: تطكر حكادث المركر في الجزائر خالؿ الفترة 12جدكؿ رقـ )
مناطؽ  السنة

 ريفية
مناطؽ 
 حضرية

مناطؽ  السنة  المجمكع
 ريفية

مناطؽ 
 حضرية

 المجمكع

1970 10131 14306 24437 1992 15728 11822 27550 
1971 11435 12728 24163 1993 13541 11301 24842 
1972 12537 11084 23621 1994 10956 9185 20141 
1973 11452 14262 25714 1995 10954 9173 20127 
1974 11982 14578 26560 1996 12790 11159 23949 
1975 13164 16320 29484 1997 13414 12516 25930 
1976 14191 17233 31424 1998 15023 13670 28693 
1977 15014 16097 31111 1999 17002 14637 31639 
1978 16053 16563 32616 2000 18194 17577 35771 
1979 16083 16252 32335 2001 18567 19826 38393 
1980 15833 17442 33275 2002 21729 20025 41754 
1981 16054 20374 36428 2003 24555 18672 43227 
1982 14874 12868 27742 2004 25033 18744 43777 
1983 15380 13774 29154 2005 22684 16549 39233 
1984 15742 13755 29497 2006 24193 16692 40885 
1985 20727 14581 35308 2007 22042 16968 39010 
1986 21365 13534 34899 2008 22947 17534 40481 
1987 20363 13929 34292 2009 22873 18351 41224 
1988 18858 14328 33186 2010 16979 15894 32873 
1989 17647 13725 31372 2011 23000 18467 41467 
1990 16358 13135 29493 2012 25307 17170 42477 
1991 15944 11641 27585 2013 25483 17363 42846 

 2013المصدر: المركز الكطني لمكقاية كاألمف عبر الطرقات 
 

وإلعطاء صورة واضحة لتطور حوداث المرور في الجزائر يمكننا توضي  معطيات الجدوؿ السابؽ مف 
 خبلؿ الرسـ البياني التالي:
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 2013-1970(: تطكر حكادث المركر في الجزائر خالؿ الفترة 03رسـ بياني رقـ )

 

ف الرسـ البياني السابؽ يمكننا القوؿ أف تطور حوادث المرور في الجزائر عرؼ كذلؾ ثبلثة انطبلقا م
لى غاية  1970مراحؿ أساسية خبلؿ الفترة الممتدة مف عاـ  . حيث تمتد المرحمة األولى مف عاـ 2013وا 

لى غاية  1970 ي حيث تـ أيف نبلحظ تزايد في عدد حوادث المرور المسجمة عمى المستوى الوطن 1981وا 
، أي بنسبة زيادة 1981حادثا مروريا عاـ  36428ليصؿ إلى  1970حادثا مروريا عاـ  24437تسجيؿ 

(، وما يمكف مبلحظتو خبلؿ ىذه الفترة أف المناطؽ الحضرية ٪49بحوالي ) معتبرة في حوادث المرور قدرت
أما المرحمة الثانية والممتدة مف عاـ  كاف ليا النصيب األوفر مف الحوادث المرورية مقارنة بالمناطؽ الريفية.

لى غاية  1982 فقد شيدت انخفاضا في عدد الحوادث المرورية مقارنة بالمرحمة األولى خاصة خبلؿ  1995وا 
حادثا مروريا ثـ  35308مسجمة  1985السنوات األولى مف المرحمة الثانية، ثـ ارتفعت بعد ذلؾ خبلؿ عاـ 

وىي أدنى قيمة ليا في تاريخ اإلحصاء المروري  1995دثا مروريا عاـ حا 20127تبدأ في التناقص لتسجؿ 
بالجزائر، وما يمكف مبلحظتو خبلؿ ىذه الفترة ىو أف المناطؽ الريفية تجاوزت المناطؽ الحضرية في عدد 

لى غاية  1996المرحمة الثالثة والممتدة مف عاـ أما في  الحوادث المسجمة. والتي تميزت بالعودة  2013وا 
 2004حادثا مروريا خبلؿ عاـ  43777سريعة لبلرتفاع في عدد الحوادث المرورية إذ سجمت ىذه المرحمة ال

وىي أقصى قيمة مسجمة لمحوادث المرورية في تاريخ اإلحصاء المروري بالجزائر، لتبدأ بعدىا باالنخفاض 
زيادة في عدد الحوادث ، وقد سجمت ىذه المرحمة 2013حادثا مروريا بنياية عاـ  42846النسبي لتسجؿ 

صدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات المصدرالم  
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باإلضافة إلى ذلؾ فإف المناطؽ الريفية كانت األكثر تسجيبل لحوادث المرور (، ٪44نسبة قدرت بحوالي)ب
 خبلؿ الفترة الثالثة مقارنة بالمناطؽ الحضرية.

 المطمب الرابع: أسباب كقكع حكادث المركر في الجزائر

تفصيمة، ومف بيف األسباب التفصيمية التي يمكف يمكف تقسيـ حوادث المرور إلى أسباب عامة وأسباب 
الكشؼ عنيا مف خبلؿ إحصائيات المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرقات لمفترة الزمنية الممتدة مف عاـ 

لى غاية  2003 ، نجد أف الخطأ اإلنساني ممثبل في العامؿ البشري ىو السبب الرئيس لحوادث 2013وا 
، ثـ تأتي كؿ مف المركبة والطريؽ بنفس األىمية ألسباب وقوع الحوادث (٪89.78)المرور بنسبة قدرت بحوالي

 في الجزائر كما يوضحو الجدوؿ الموالي:

 2013-2003(: أسباب حكادث المركر في الجزائر خالؿ الفترة 13جدكؿ رقـ )
 السنة العامؿ البشرم المركبة الطريؽ كالمحيط المجمكع

 العدد النسبة ٪ لعددا النسبة ٪  العدد النسبة ٪

43227 06.08 2630 06.33 2738 87.59 37859 2003 

43777 05.06 2216 05.51 2410 89.43 39151 2004 

39233 05.34 2094 05.69 2233 88.97 34906 2005 

40885 05.23 2138 05.76 2353 89.02 36394 2006 

41175 04.90 2017 04.95 2038 90.15 37120 2007 

40481 05.94 2406 04.63 1876 89.43 36199 2008 
41224 06.30 2599 04.24 1746 89.46 36879 2009 
32873 06.72 2211 04.60 1511 88.68 29151 2010 
41467 03.31 1373 04.66 1933 92.03 38161 2011 
42477 04.27 1815 05.09 2162 90.64 38500 2012 
42846 03.61 1548 04.43 1898 91.96 39400 2013 
 المجمكع الكمي 403720 89.78٪ 22898 05.09٪ 23047 05.13٪ 449665

 2013المصدر: المركز الكطني لمكقاية ك األمف عبر الطرقات 
 

 ويمكف توضي  معطيات الجدوؿ السابؽ مف خبلؿ الرسـ البياني الموالي:
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 (: أسباب حكادث المركر في الجزائر04رسـ بياني رقـ )
 

ف أجؿ االستفاضة والتعمؽ أكثر حوؿ أسباب وقوع حوادث المرور في الجزائر، ارتأينا أف نفكؾ أسباب وم
 بالجزائر بالتفصيؿ مف خبلؿ الفروع التالية:  2013الحوادث التي ميزت عاـ 

 العامؿ البشرماألسباب المتعمقة بالفرع األكؿ: 

مرور وما تخمفو مف ميسي، وعمى ىذا األساس يتحمؿ العامؿ البشري مسؤولية كبيرة في وقوع حوادث ال
تبقى سموكيات األفراد تؤثر بشكؿ مباشر عمى تصرفاتيـ في الطريؽ بصفة عامة وعمى مفيـو السبلمة 
المرورية بشكؿ خاص، فوفقا لما دلت عميو إحصائيات المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرقات نجد أف 

رة  لوقوع الحوادث المرورية نتيجة لمسموكيات غير السوية التي تصدر منو العامؿ البشري يتحمؿ النسبة الكبي
 كما يوضحو الجدوؿ التالي:

 

 

 

 

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات المصدر
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 2013(:أسباب حكادث المركر ذات الصمة بالعامؿ البشرم خالؿ سنة 14جدكؿ رقـ )
النسػػػػػػػػبة مقارنػػػػػػػػة  العدد األسباب

 باألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب
 البشرية )%(

النسػػػػػػػػبة مقارنػػػػػػػػة 
بالعػػػػػػػػػػػدد الكمػػػػػػػػػػػي 

 لمحكادث)%(
 27.21 29.66 11685 عدـ احتراـ السرعة القانكنية 01
 08.25 08.97 3533 التجاكزات الخطيرة 02
 06.39 06.94 2736 عدـ استعماؿ ممرات الراجميف 03
 05.85 06.36 2506 عدـ انتباه السائؽ داخؿ األحياء 04
 05.26 05.72 2255 عدـ احتراـ المسافة األمنية 05
 04.74 05.15 2031 رةالمناكرات الخطي 06
 04.38 04.77 1878 رفض األكلكية 07
 03.57 03.88 1530 عدـ احتراـ إشارات المركر 08
 03.35 03.64 1435 عدـ أخذ الحيطة مف طرؼ المشاة عند عبكر الطريؽ 09
 03.16 03.43 1353 السير عمى اليسار 10
 02.53 02.75 1083 تغيير االتجاه دكف إشارة 11
 02.32 02.53 995 عب كسط الطريؽ أك السير عمى حافة الطريؽالم 12
 02.25 02.45 964 فقداف السيطرة 13
 01.41 01.54 605 السياقة في حالة سكر أك تحت تأثير مخدر 14
 01.28 01.39 548 السياقة دكف الحيازة عمى الرخصة المقررة 15
 01.01 01.10 432 السير في االتجاه الممنكع 16
 00.95 01.03 407 دـ احتراـ إشارة قؼع 17
 00.94 01.03 404 االنبيار باألضكاء 18
 00.93 01.01 397 عدـ أخذ الحيطة مف طرؼ السائؽ عند عبكر الدراجات 19
 00.92 01.00 395 عدـ انتباه السائؽ عند خركجو مف مكاف التكقؼ 20
 00.80 00.87 343 عدـ أخذ الحيطة مف طرؼ السائؽ عند الرجكع إلى الخمؼ 21
 00.67 00.73 287 الكقكؼ أك التكقؼ الخطيريف 22
 00.53 00.58 228 جنحة الفرار 23
 00.35 00.39 152 استعماؿ الياتؼ النقاؿ أك التصنت اإلذاعي 24
 02.91 03.16 1245 أخرل 25

 % 91.96 %100  39400 المجمكع
 2013قات لسنة المصدر: المركز الكطني لمكقاية كاألمف عبر الطر 

تعتبر المخالفات المرورية ىي السبب الرئيس إف لـ يكف السبب األوحد لممشكمة المرورية وكما يقاؿ فإف 
إف العامؿ البشري ممثبل في وراء كؿ حادث مروري مخالفة مرورية وأف العبلقة طردية بيف المتغيريف، لذلؾ ف

في حوادث المرور حيث يمثؿ ىذا العامؿ ما نسبتو سموكو غير المنضبط وغير المسؤوؿ ىو المتسبب األوؿ 
، كما أف مف بيف األسباب 2013مف مجمؿ األسباب المؤدية لحوادث المرور خبلؿ سنة %(، 91.96)

نجد أف تصرفات السائقيف المتيورة تمثؿ المحور األكبر  البشرية ذات األثر الكبير في وقوع حوادث المرور
ة لحوادث المرور، فقد سجؿ عدـ احتراـ السرعة القانونية نسبة مرتفعة قدرت الذي تدور حولو العوامؿ المسبب
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%( مف العدد الكمي 27.21)%( مقارنة باألسباب البشرية المؤدية لوقوع حوداث المرور، وبنسبة 29.66بػ)
مخالفة  لؤلسباب المؤدية لوقوع الحوادث المرورية وىي نسبة مرتفعة بشكؿ كبير، ثـ تأتي في المرتبة الثانية

التجاوزات الخطيرة، ثـ يأتي في المرتبة الثالثة سموؾ المارة غير المنضبط والمتمثؿ في عدـ استعماؿ الممرات 
( والرسـ البياني 14الخاصة بيـ، أما بقية المخالفات فيي تخص السائقيف بكما يوضحو كؿ مف الجدوؿ رقـ )

 (.05رقـ)

 ت الصمة بالعامؿ البشرم(: أسباب حكادث المركر ذا05رسـ بياني رقـ )
 

إف السياقة واحتراـ قواعد السبلمة المرورية عبارة عف سموؾ سوي وأي مخالفة أو تعدي عمى األنظمة 
والقوانيف الميسرة لنظاـ المرور ينـ عف سموؾ غير سوي ال بد مف معالجتو عف طريؽ التعميـ والنص  أوال وبعد 

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات المصدر
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ة التاءات الثبلث في الفصؿ أولية وىذا ما أشرنا إليو مف خبلؿ نظري ذلؾ يأتي الردع إذا لـ تكف ىناؾ استجابة
 ويمكننا كذلؾ التفصيؿ في العامؿ البشري مف خبلؿ التركيز عمى خاصية السف كما يمي:. وؿاأل

يمكننا توضي  خاصية العمر وعبلقتيا بالحوادث  :تكزيع السكاؽ المتكرطكف في كقكع حكادث المركر حسب السف /أكال
 ( كما يمي:06( والرسـ البياني رقـ)15ورية مف خبلؿ كؿ مف الجدوؿ رقـ)المر 

 2013(: تكزيع السكاؽ المتكرطكف في كقكع الحكادث حسب السف خالؿ سنة 15جدكؿ رقـ )
 المستكل الكطني المستكل الحضرم المستكل الريفي الشريحة العمرية

 )%(النسبة  العدد )%(النسبة  العدد )%(النسبة  العدد
 01.90 812 02.74 476 01.32 336 سنة 18أقؿ مف 

 17.50 7500 20.87 3623 15.21 3877 سنة 24إلى  18مف 
 19.72 8450 20.27 3519 19.35 4931 سنة 29إلى  25مف 
 27.53 11795 25.78 4477 28.72 7318 سنة 39إلى  30مف 
 16.40 7028 15.16 2632 17.25 4396 سنة 49إلى  40مف 
 09.90 4253 09.01 1565 20.55 2688 سنة 59إلى  50مف 

 05.90 2526 06.17 1071 05.71 1455 سنة 59أكثر مف 
 01.12 482 00.00 00 01.89 428 غير معركؼ

 100.00 42846 100.00 17363 100.00 25483 المجمكع
 2013المصدر: المركز الكطني لمكقاية كاألمف عبر الطرقات لسنة 

 
 (: تكزيع السكاؽ المتكرطكف في حكادث المركر حسب السف06قـ )رسـ بياني ر 

 

( نبلحظ أف فئة الشباب ىي الفئة األكثر تسببا 06( والرسـ البياني رقـ)15انطبلقا مف الجدوؿ رقـ)
( مف مجموع السائقيف المتورطيف في %64.75وقد مثمت ما نسبتو) 2013وتعرضا لحوادث المرور خبلؿ عاـ 

( ثـ تمتيا الفئة %27.53[  المرتبة األولى بنسبة)39-30حيث احتمت الفئة العمرية مف] حوادث المرور،

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات المصدر
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[ في المرتبة 24-18( ثـ الفئة العمرية مف]%19.72[ في المرتبة الثانية بنسبة قدرت بػ)29-25العمرية مف]
الذي يميز معظـ  (، وىذا راجع إلى التيور واالندفاع في قيادة المركبات%17.50الثالثة بنسبة قدرت بػ)

الشباب في ىذا السف، وفي المقابؿ مف ذلؾ نبلحظ أف الحوادث تبدأ في التناقص مع األفراد أو السائقيف كمما 
تقدـ بيـ السف وىذا راجع باألساس إلى اليدوء النفسي الذي يميز شخصية في ىذه المراحؿ المتقدمة مف 

 العمر.

تمثؿ أقدمية رخصة السياقة عامبل  :ادث المركر حسب أقدمية رخصة السياقةتكزيع السكاؽ المتكرطكف في كقكع حك  /ثانيا
ميما ومحوريا في موضوع السبلمة المرورية، ذلؾ أف السائؽ كمما اكتسب خبرة طويمة في السياقة كمما كاف 

مف  أكثر ميارة واحترافية عمى مستوى الطريؽ في قيادة المركبة األمر الذي مف شأنو أف يؤدي إلى التقميؿ
 (.16حوادث المرور، ولمتفصيؿ أكثر في ىذه النقطة يمكف معالجتيا مف خبلؿ نتائج الجدوؿ رقـ)

 2013(: تكزيع السكاؽ المتكرطكف في كقكع الحكادث حسب أقدمية رخصة السياقة خالؿ سنة 16جدكؿ رقـ )
 المستكل الكطني المستكل الحضرم المستكل الريفي الشريحة العمرية

 )%(النسبة  العدد )%(النسبة  العدد )%(ة النسب العدد
 34.69 14862 24.32 4223 41.75 10639 أقؿ مف سنتيف

 24.16 10350 26.79 4651 22.36 5699 سنكات 5إلى  2مف 
 20.16 8693 25.91 4499 16.25 4140 سنة 10إلى  6مف 

 09.16 3924 13.59 2360 06.14 1564 سنكات10أكثر مف 
 04.62 1979 00.22 38 07.62 1941 غير معركؼ
 07.22 3092 09.17 1592 05.89 1500 دكف رخصة
 100.00 42846 100.00 17363 100.00 25483 المجمكع

 2013المصدر: المركز الكطني لمكقاية كاألمف عبر الطرقات لسنة 
 

يا في ميداف السياقة تساىـ الممارسة الطويمة في صقؿ الموىبة واكتساب الخبرة وىذه القاعدة يمكف تطبيق
والجدوؿ السابؽ يؤكد ذلؾ حيث توض  األرقاـ والنسب عمى أنو كمما ارتفعت سنوات األقدمية لرخصة السياقة 
كمما أدى إلى تناقص عدد الحوادث، لذلؾ نجد أف النسبة األكبر لحوادث المرور قد تسبب فييا السائقيف المذيف 

(، ثـ تمييا الفئة ذات الخبرة في %34.69وذلؾ بنسبة قدرت بػ)ال تتجاوز خبرتيـ في السياقة مدة ستنيف 
[ سنوات وذلؾ  10-6(، ثـ الفئة ذات الخبرة مف]%24.16[ سنوات وذلؾ بنسبة)5-2السياقة مف]

( في حيف نجد أف ىذه النسبة تنخفض ألقؿ مف عشرة لدى الفئة ذات الخبرة أكثر مف عشر %20.16بنسبة)
السمبية ىو قيادة المركبة دوف وجود رخصة لمسياقة، فالبرغـ أف ىذه السموكيات سنوات. ومف بيف السموكيات 

( وىي %07.22تبقى قميمة ومنعزلة في كثير مف األحياف إال أف مساىمتيا في وقوع الحوادث كانت بنسبة)
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ننا توضي  نسبة تبقى معتبرة إذا ما قورنت بعدد األفراد الذيف يقودوف دوف الحيازة عمى رخصة السياقة. ويمك
 ذلؾ مف خبلؿ الرسـ البياني التالي:

 (: تكزيع السكاؽ المتكرطكف في حكادث المركر حسب أقدمية رخصة السياقة07رسـ بياني رقـ )
 

 الفرع الثاني: األسباب المتعمقة بالمركبة

المركبات  إف زيادة عدد السكاف يؤدي إلى زيادة الطمب عمى خدمات النقؿ وىذا بدوره يؤدي إلى زيادة عدد
التي توفر ىذه الخدمة خاصة في الدوؿ التي تفتقر إلى إستراتجية محددة في مجاؿ النقؿ مما يؤدي إلى وقوع 
الكثير مف الحوادث ذات الصمة بعامؿ المركبة، والجدوؿ الموالي يوض  أىـ األسباب المؤدية إلى وقع حوادث 

 كما يمي:2013المرور بالجزائر والمتعمقة أساسا بالمركبة لعاـ 

 

 

 

 

 

 

 

ت المصدرالمصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيا  
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 2013(:أسباب حكادث المركر ذات الصمة بالمركبة  خالؿ سنة 17جدكؿ رقـ )
النسبة إلى إجمالي األسباب  العدد األسباب

 المتعمقة بالمركبة )%(
النسبة إلى إجمالي العدد 
 الكمي لمحكادث )%(

 01.90 42.99 816 ثقب ك انفجار اإلطارات  01

 01.03 23.23 441 إختالالت ميكانيكية 02
 00.78 17.70 336 فرامؿ غير فعالة  03
 00.21 04.79 91 األضكاءانعداـ  04
 00.20 04.53 86 الحمكلة الزائدة أك غير المؤمنة 05
 00.12 02.79 53 خمؿ في جياز التكجيو  06
 00.11 02.42 46 إضاءة غير قانكنية 07
 00.07 01.53 29 أخرل 08

 %04.43  %100 1898 المجمكع
 2013المصدر: المركز الكطني لمكقاية كاألمف عبر الطرقات لسنة 

قد مثمت  2013انطبلقا مف الجدوؿ السابؽ يتض  لنا أف حوادث المرور ذات الصمة بالمركبة لعاـ 
( مف بيف األسباب الكمية المؤدية غمى حوادث المرور وىي نسبة ضعيفة إذا ما قورنت  %04.43حوالي)

ري، وما يمكف اإلشارة إليو أنو وبالرغـ مف أف األسباب المؤدية إلى وقوع حوادث المرور ىي بالعامؿ البش
أسبابا متعمقة بالمركبة في األساس إال أف مسؤولية العامؿ البشري تبقى بارزة فييا وىذا ما تؤكده أرقاـ 

الت الميكانيكية والفرامؿ (، والذي يوض  أسباب حوادث المرور ذات الصمة بالمركبة؛ مثؿ اإلختبل17الجدوؿ)
غير الفعالة وانعداـ األضواء والحمولة الزائدة وغيرىا مف األسباب التي تبقى مسؤولية العامؿ البشري فييا كبيرة 
سواءا كاف ذلؾ عف قصد أو دوف قصد مف خبلؿ انعداـ الصيانة المبلئمة لممركبات. ويمكننا توضي  أسباب 

 حذؼ الرسـ البياني الرسـ البياني التالي:في  حوادث المرور ذات الصمة بالمركبة
 (: أسباب حكادث المركر ذات الصمة بالمركبة08رسـ بياني رقـ )

 

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات المصدر
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

إف حظيرة السيارات في الجزائر تجمؿ في طياتيا تنوعا مف حيث  أكال/ المركبات المتكرطة في كقكع حكادث المركر:
األساس فإف أسباب حوادث المرور ذات الصمة نوع المركبات مف مختمؼ األحجاـ واألشكاؿ وعمى ىذا 

( أف المركبات الخفيفة ىي 18بالمركبة تختمؼ كذلؾ باختبلؼ نوع المركبة وما يبلحظ انطبلقا مف الجدوؿ رقـ)
ما  2013المركبات المتورطة بدرجة كبيرة في حوادث المرور عمى المستوى الوطني، حيث سجمت لعاـ 

( %10.85ات المتورطة في حوادث المرور، ثـ تمييا الشاحنات بنسبة)( مف إجمالي المركب%74.40نسبة)
(، ثـ %03.61(، ثـ بعد ذلؾ كؿ مف الحافبلت وسيارات األجرة)%08.91وبعد ذلؾ الدراجات النارية بنسبة)

تأتي البقية المتبقية بنسب صغيرة جدا مقارنة بما تـ عرضو. ويمكننا التفصيؿ بشكؿ أكثر في توزيع المركبات 
( والرسـ البياني رقـ 18انطبلقا مف الجدوؿ رقـ ) 2013لمتورطة في وقوع الحوادث حسب الصنؼ لعاـ ا
 ( كما يمي:09)

 2013(: تكزيع المركبات المتكرطة في كقكع الحكادث حسب الصنؼ خالؿ سنة 18جدكؿ رقـ )
 

 الصنؼ
 المستكل الكطني المستكل الحضرم المستكل الريفي

النسبة  العدد
)%( 

النسبة  العدد )%(النسبة  عددال
)%( 

 74.40 31877 75.01 13024 73.98 18853 المركبات الخفيفة
 10.85 4649 05.16 896 14.73 3753 الشاحنات

 08.91 3818 13.45 2335 05.82 1483 الدراجات النارية
 03.61 1547 05.18 899 02.54 648 حافالت نقؿ المسافريف كسيارات األجرة

 00.79 337 00.22 39 01.17 298 الفالحيةاآلليات 
 00.84 360 00.53 92 01.05 268 الدراجات اليكائية

 00.21 91 00.21 37 00.21 54 آليات األشغاؿ العمكمية
 00.22 93 00.23 40 00.21 53 القطارات

 00.17 74 00.01 01 00.29 73 غير معركؼ
 100 42846 100.00 17363 100 25483 المجمكع

 2013 لمصدر: المركز الكطني لمكقاية كاألمف عبر الطرقات لسنةا
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 (: أنكاع المركبات المتكرطة في حكادث المركر09رسـ بياني رقـ )
 

 الفرع الثالث: األسباب المتعمقة بالمحيط

بخر عنصر مف عناصر مثمث الحوادث المرورية والمتمثؿ في األسباب المتعمقة بالمحيط والتي تشكؿ 
، ولكف ىذا ال يعني تماما 2013( لعاـ %03.61لحمقة األضعؼ في مثمث الحوادث المرورية بنسبة قدرت بػ)ا

إىماليا ألف القضاء عمى حوادث المرور أو عمى األقؿ التقميؿ منيا ال يكوف بمنأى عف فيـ تعاضد مثمث 
لمؤدية إلى وقوع حوادث المرور يأتي الحوادث المرورية، وعمى العمـو فإف مف بيف األسباب المتعمقة بالمحيط وا

( مف إجمالي األسباب المتعمقة بالمحيط، %33.59في المرتبة األولى طريؽ غير صال  بنسبة)
( مف إجمالي العدد الكمي لؤلسباب المؤدية لمحوادث، ثـ تأتي بعد ذلؾ األسباب األخرى %01.21وبنسبة)

 (.10لبياني رقـ )(، والرسـ ا19تباعا كما يوضحو كؿ مف الجدوؿ رقـ )

 

 

 

 

من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات المصدرالمصدر:   
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 2013(:أسباب حكادث المركر ذات الصمة بالمحيط  خالؿ سنة 19جدكؿ رقـ )
النسبة إلى إجمالي األسباب  العدد األسباب

 المتعمقة بالمحيط )%(
النسبة إلى إجمالي العدد 
 الكمي لمحكادث )%(

 01.21 33.59 520 طريؽ غير صالح 01
 00.63 17.31 268 سكء األحكاؿ الجكية 02

 00.56 15.50 240 طريؽ زلج 03
 00.54 15.05 233 مركر الحيكانات 04
 00.21 05.68 88 انعداـ إشارات المركر 05
 00.12 03.29 51 تشكييات بالطريؽ 06
 00.11 03.04 47 انعداـ اإلضاءة 07
 0.11 02.91 45 حفر بالطريؽ 08
 00.08 02.26 35 تييئة غير مناسبة بالطريؽ 09
 00.02 00.65 10 إبيار الشمس 10
 00.02 00.65 10 حكاجز بالطريؽ 11
 00.00 0.06 1 أخرل 12

 %03.61 %100 1548 المجمكع
 2013المصدر: المركز الكطني لمكقاية كاألمف عبر الطرقات لسنة 

 
 أسباب حكادث المركر ذات الصمة بالمحيط (:10رسـ بياني رقـ )

 

 

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات المصدر
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 لناتجة عف الحكادث المركرية في الجزائرالمطمب الخامس: اآلثار ا

عمى الرغـ مف ضخامة مشكمة اإلصابات الناجمة عف حركة المرور في الطرؽ إال أف الفيـ الصحي  
والسميـ لخطورة الحوادث المرورية يجب أف ينصب عمى عدد الوفيات واإلصابات الجسدية عمى العدد الكمي 

ليست مرتبطة فقط بعدد أو لمشكمة، لذلؾ فإف السبلمة المرورية لحوادث المرور في المجتمع المعني بيذه ا
معدالت حوادث المرور بقدر ما ىي مرتبطة بالخطورة في مجاؿ الحوادث المرورية، والخطورة ىي األخرى 

 مرتبطة أساسا بمتغيريف ىما:

 معدؿ الوفيات الناجمة عف الحوادث المرورية؛ 
  ادث المرورية.معدؿ اإلصابات الجسدية الناجمة عف الحو 

لذلؾ وقبؿ الخوض في اآلثار الناتجة عف الحوادث المرورية في الجزائر مف جرحى ووفيات ارتأينا أف 
، وبعدىا نفصؿ في بثار حوادث المرور 2013نعرج أوال عمى ترتيب الواليات حسب عدد الحوادث خبلؿ سنة 

 بالجزائر مف حيث عدد الجرحى أو عدد القتمى.

 2013يب الكاليات حسب عدد الحكادث خالؿ سنة الفرع األكؿ: ترت

ال تزاؿ المدف الكبرى وعمى رأسيا الجزائر العاصمة تحتؿ المراتب األولى في عدد الحوادث المسجمة عمى 
وىو  2013حادثا لعاـ  2280( حيث سجمت الجزائر العاصمة 20المستوى الوطني كما يوضحو الجدوؿ رقـ)

، ت 06ما يعادؿ   2155والية سطيؼ في المرتبة الثانية مباشرة حيث تـ تسجيؿ مباشرة مييا حوادث في اليـو
حوادث يوميا ثـ تمييا باتنة وبسكرة، وتبقى بذلؾ المدف الكبرى تحتؿ صدارة  06حادثا مروريا أي ما يعادؿ 

كثافة  الحوادث نظرا لمكثافة السكانية المتمركزة بيا والتي يعكس إلى حد كبير عدد المركبات فييا ومف ثـ
 في الجدوؿ التالي: 2013الحركة المرورية داخميا ويمكننا توضي  ترتيب الواليات حسب عدد الحوادث لسنة 
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 2013(:ترتيب الكاليات حسب عدد الحكادث خالؿ سنة 20جدكؿ رقـ )
 %النسبة  عدد الحكادث الكالية الترتيب %النسبة  عدد الحكادث الكالية الترتيب

 02.04 876 جيجؿ 25 05.32 2280 الجزائر 01
 02.03 870 غميزاف 26 05.03 2155 سطيؼ 02
 02.01 863 بكمرداس 27 03.57 1530 باتنة 03
 01.85 791 عنابة 28 03.25 1393 بسكرة 04
 01.81 774 قالمة 29 03.13 1341 برج بكعريريج 05
 01.77 759 الكادم 30 03.12 1337 المسيمة 06
 01.76 755 سيدم بمعباس 31 03.05 1306 معسكر 07
 01.72 736 كرقمة 32 03.04 1301 كىراف 08
 01.48 636 تيزم كزك 33 02.99 1281 الشمؼ 09
 01.34 575 البيض 34 02.87 1231 تممساف 10
 01.32 566 غرداية 35 02.75 1178 قسنطينة 11
 01.24 531 األغكاط 36 02.61 1118 البميدة 12
 01.15 494 الطارؼ 37 02.55 1094 سكيكدة 13
 01.10 471 سكؽ أىراس 38 02.50 1073 المدية 14
 01.10 471 عيف تمكشنت 39 02.47 1060 تيارت 15
 01.06 456 أدرار 40 02.46 1055 ميمة 16
 01.02 435 خنشمة 41 02.43 1042 بجاية 17
 00.99 423 بشار 42 02.42 1038 عيف الدفمى 18
 00.90 386 تيسمسيمت 43 02.41 1031 تبسة 19
 00.81 347 النعامة 44 02.39 1024 أـ البكاقي 20
 00.75 321 سعيدة 45 02.27 973 مستغانـ 21
 00.67 288 تمنراست 46 02.26 970 الجمفة 22
 00.39 165 تندكؼ 47 02.25 966 البكيرة 23
 00.34 146 إليزم 48 02.18 934 تيبازة 24

 %100  42846 المجمكع
 2013المصدر: المركز الكطني لمكقاية كاألمف عبر الطرؽ لسنة 

 2013-1970الفرع الثاني: إحصائيات الجرحى جراء حكادث المركر في الجزائر خالؿ الفترة 

كما أشرنا إليو سابقا لما تكممنا عف اآلثار االجتماعية لمحوادث المرورية وما تخمفو مف جرحى كأرقاـ في 
مة المشكمة المرورية، وعميو فإف أعداد المصابيف)الجرحى( نتيجة لمحوادث المرورية يمكف تزايد مسمتر في سمس

االستدالؿ بإحصائياتيا في أي بمد كمؤشر عمى فداحة حوادث المرور أو عمى فعالية السبلمة المرورية 
رور في الجزائر المنتيجة في ذلؾ البمد، وعمى العمـو يمكننا متابعة تطور عدد الجرحى مف جراء حوادث الم

 (.21مف خبلؿ الجدوؿ رقـ) 2013إلى غاية  1970خبلؿ الفترة مف 
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 2013 -1970(:إحصائيات عدد الجرحى مف جراء حكادث المركر خالؿ الفترة 21جدكؿ رقـ )
مناطؽ  السنة

 ريفية
مناطؽ  مناطؽ ريفية السنة  المجمكع مناطؽ حضرية

 حضرية
 المجمكع

1970 13733 13697 27430  1992 23132 12594 35726 
1971 11457 8615 20072  1993 20666 12023 32689 
1972 12056 9827 21883  1994 16423 9775 26198 
1973 13144 10279 23423  1995 16835 9933 26768 
1974 13668 10950 24618  1996 20391 11561 31952 
1975 13866 14088 27954  1197 21578 12956 34534 
1976 15619 11911 27530  1998 23718 14374 38092 
1977 16983 10877 27860  1999 28327 15438 43765 
1978 18836 11307 30143  2000 32632 18875 51507 
1979 18653 11465 30118  2001 33098 21535 54633 
1980 19735 12193 31928  2002 35462 21551 57013 
1981 22587 13029 35616  2003 41958 21741 63699 
1982 23116 12231 35347  2004 43193 21521 64714 
1983 23455 12141 35596  2005 38857 19225 58082 
1984 23592 13020 36612  2006 41091 19029 60120 
1985 24774 13162 37936  2007 41699 19440 61139 
1986 25934 12614 38548  2008 44209 20499 64708 
1987 25683 12329 38012  2009 43782 21197 64979 
1988 25162 12775 37937  2010 34262 18173 52435 
1989 23544 13021 36565  2011 44936 21425 66361 
1990 22252 14703 36955  2012 48875 20266 69141 
1991 22811 12673 35484  2013 49120 20462 69582 

  المجمكع الكمي
 2013المصدر: المركز الكطني لمكقاية كاألمف عبر الطرقات لسنة 
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 2013 -1970تطكر عدد الجرحى مف جراء حكادث المركر خالؿ الفترة  (:11رسـ بياني رقـ )
 

( نبلحظ أف المناطؽ الريفية تبقى تحتؿ الصدارة في عدد 03مف خبلؿ الرسـ البياني رقـ )
ف)الجرحى( نتيجة الحوادث المرورية المسجمة مقاربة بالمناطؽ الحضرية، كما نبلحظ أيضا أف  عدد المصابي

نتيجة لزيادة  الجرحى في تزايد مستمر كؿ سنة وىذا شيء طبيعي كوف حوادث المرور ىي األخرى في تزايد
 في الجزائر. عدد المركبات في الحظيرة الوطنية نظرا لمتيافت غير المسبوؽ عمى شراء السيارات

كما أشرنا إليو سابقا مف خبلؿ إحصائيات الجدوؿ : 2013أكال/ ترتيب الكاليات حسب عدد الجرحى خالؿ سنة 
( والخاص بترتيب الواليات حسب عدد الحوادث المرتكبة، كذلؾ فإف ترتيب الواليات حسب عدد 20رقـ)

احتمت الجزائر العاصمة المرتبة األولى مف  الجرحى لف يخرج في العمـو تقريبا عف ترتيب الجدوؿ السابؽ حيث
جريحا ثـ تمييا والية  3167حيث عدد الجرحى المسجميف نتيجة الحوادث المرورية عمى المستوى الوطني بعدد 

جريحا. ثـ بعدىا يبدأ ترتيب الواليات يختمؼ  2563جريحا ثـ والية باتنة بػ  3133سطبؼ في المرتبة الثانية بػ 
 حسب عدد الحوادث والجدوؿ الموالي يوض  ذلؾ. مقارنة بترتيبيا

 

 

 

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات المصدر
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 2013(:ترتيب الكاليات حسب عدد الجرحى خالؿ سنة 22جدكؿ رقـ )
 %النسبة  عدد الجرحى الكالية الترتيب %النسبة  عدد الجرحى الكالية الترتيب

 02.15 1497 بكمرداس  25 04.55 3167 الجزائر 01
 02.12 1476 تيبازة 26 04.50 3133 سطيؼ 02
 02.01 1402 قالمة 27 03.68 2563 باتنة 03
 01.87 1301 جيجؿ  28 03.31 2306 المسيمة 04
 01.78 1239 عنابة 29 03.06 2129 كىراف 05
 01.74 1214 سيدم بمعباس  30 03.00 2086 برج بكعريريج 05
 01.64 1143 كرقمة 31 02.94 2044 قسنطينة 07
 01.58 1098 كادمال 32 02.91 2022 بسكرة 08
 01.49 1036 تيزم كزك 33 02.90 2019 معسكر 09
 01.40 974 البيض 34 02.88 2003 المدية 10
 01.35 938 األغكاط  35 02.82 1964 الشمؼ 11
 01.31 914 الطارؼ  36 02.63 1831 تممساف 12
 01.23 858 غرداية 37 02.63 1829 البكيرة 13
 01.21 841 درار أ 38 02.61 1818 سكيكدة 14
 01.07 747 سكؽ أىراس  39 02.59 1804 البميدة 15
 01.07 745 عيف تمكشنت 40 02.56 1780 أـ البكاقي 16
 01.05 730 خنشمة 41 02.55 1774 عيف الدفمى 17
 00.98 684 بشار 42 02.53 1760 الجمفة 18
 00.90 626 تيسمسيمت 43 02.50 1742 ميمة 19
 00.81 566 النعامة 44 02.50 1738 تيارت 20
 00.75 522 سعيدة 45 02.40 1673 تبسة 21
 00.64 443 تمنراست 46 02.36 1640 بجاية  22
 00.51 356 إليزم 47 02.29 1590 مستغانـ 23
 00.43 302 تندكؼ 48 02.18 1515 غميزاف 24

 %100  69582 المجمكع
 2013 طرؽ لسنةالمصدر: المركز الكطني لمكقاية كاألمف عبر ال

 

 2013-1970الفرع الثاني: إحصائيات القتمى جراء حكادث المركر في الجزائر خالؿ الفترة 

مف بيف المؤشرات الدالة عمى خطورة حوادث المرور كذلؾ ىو عدد القتمى المسجميف نتيجة تمؾ الحوادث 
جة حوادث الطرقات، ويمكننا توضي  حيث تبرز الجزائر لمواجية مف بيف الدوؿ األكثر تسجيبل لعدد القتمى نتي

مف خبلؿ الجدوؿ  2013إلى غاية  1970تطور عدد القتمى نتيجة لحوادث المرور بالجزائر خبلؿ الفترة مف 
 التالي:
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 2013 -1970(:إحصائيات عدد القتمى مف جراء حكادث المركر خالؿ الفترة 23جدكؿ رقـ )
مناطؽ  السنة

 ريفية
مناطؽ  مناطؽ ريفية ةالسن  المجمكع مناطؽ حضرية

 حضرية
 المجمكع

1970 856 518 1374  1992 2536 1118 3654 
1971 947 537 1484  1993 2722 951 3673 
1972 1062 539 1601  1994 2881 1141 4022 
1973 1432 674 2106  1995 2710 911 3621 
1974 1692 621 2313  1996 2565 816 3381 
1975 1695 884 2579  1197 2720 799 3519 
1976 2169 693 2862  1998 2710 855 3565 
1977 2322 739 3061  1999 2946 939 3885 
1978 2389 657 3046  2000 3110 915 4025 
1979 2434 680 3114  2001 2868 900 3768 
1980 2335 632 2967  2002 3193 1121 4314 
1981 2543 673 3216  2003 3363 980 4343 
1982 2495 639 3134  2004 3428 928 4356 
1983 2635 680 3315  2005 2932 779 3711 
1984 2804 824 3628  2006 3379 741 4120 
1985 3409 725 4134  2007 3468 709 4177 
1986 3083 865 3948  2008 3662 760 4422 
1987 2907 792 3699  2009 3829 778 4607 
1988 2668 805 3473  2010 2994 666 3660 
1989 2409 832 3241  2011 3831 767 4598 
1990 2386 1024 3410  2012 3737 710 4447 
1991 2313 895 3208  2013 3748 792 4540 

  المجمكع الكمي
 2013المصدر: المركز الكطني لمكقاية كاألمف عبر الطرقات لسنة 
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 2013 -1970ر عدد القتمى مف جراء حكادث المركر خالؿ الفترة تطك  (:12رسـ بياني رقـ )
 

( أف عدد القتمى مف جراء حوادث المرور بالجزائر في ارتفاع وتزايد مستمر 12يوض  الرسـ البياني رقـ)
وىو مؤشر يبعث عمى القمؽ، والممفت لبلنتباه كذلؾ ىو أف المناطؽ الريفية تبقى ىي األكثر تسجيبل لعدد 

جراء حوادث المرور وأف أعدد القتمى في تزايد مستمر مع مرور السنيف مقارنة بالمناطؽ الحضرية التي  القتمى
تبقى تسجؿ أعداد قميمة وىو أمر طبيعي كوف أف عدد الحوادث المرورية المسجمة في المناطؽ الريفية أعمى 

 (.03بكثير مف المناطؽ الحضرية وذلؾ ما أوضحناه في الرسـ البياني رقـ)

عمى عكس ترتيب الواليات مف حيث عدد الحوادث وعدد  :2013أكال/ ترتيب الكاليات حسب عدد القتمى خالؿ سنة 
الجرحى أيف احتمت والية سطيؼ المرتبة الثانية، فإف ترتيب الواليات حسب عدد القتمى جراء حوادث المرور 

قتيبل، ثـ تأتي والية باتنة في  194قد شيد تصدر والية سطيؼ مف حيث عدد القتمى بػ  2013خبلؿ سنة 
قتيبل، وبعدىا تأتي كؿ مف وىراف ثـ  164قتيبل، ثـ والية المسمية في المرتبة الثالثة بػ  171المرتبة الثانية بػ 

تبسة والجمفة في المرتبة الرابعة والخامسة مف حيث تسجيؿ عدد القتمى نتيجة لحوادث المرور كما يوض  ذلؾ 
 (.24الجدوؿ رقـ)

 

 

 

تماد عمى معطيات المصدرالمصدر: مف إعداد الباحث باالع  
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 2013(:ترتيب الكاليات حسب عدد القتمى خالؿ سنة 24جدكؿ رقـ )
 %النسبة  عدد القتمى الكالية الترتيب %النسبة  عدد القتمى الكالية الترتيب

 02.03 92 معسكر 25 04.27 194 سطيؼ  01
 01.96 89 مستغانـ  26 03.77 171 باتنة 02
 01.70 77 األغكاط  27 03.61 164 المسيمة 03
 01.70 77 سيدم بمعباس  27 03.48 158 كىراف 04
 01.67 76 تيبازة  29 03.39 154 تبسة 05
 01.65 75 عنابة 30 03.39 154 الجمفة  05
 01.63 74 البيض 31 03.24 147 البكيرة  07
 01.59 72 غرداية 32 03.22 146 الجزائر  08
 01.54 70 برج بكعريريج  33 03.08 140 بسكرة  09
 01.52 69 تمنراست 34 02.95 134 ف الدفمى عي 10
 01.45 66 قالمة 35 02.89 131 الشمؼ 11
 01.43 65 أدرار  36 02.89 131 تممساف 11
 01.41 64 تيزم كزك 37 02.75 125 أـ البكاقي 13
 01.23 56 بشار 38 02.71 123 كرقمة  14
 01.23 56 النعامة  38 02.67 121 قسنطينة  15
 01.15 52 جيجؿ  40 02.42 110 بجاية 16
 01.01 46 سعيدة  41 02.38 108 سكيكدة 17
 01.01 46 خنشمة 41 02.33 106 بكمرداس 18
 00.90 41 عيف تمكشنت  43 02.29 104 المدية  19
 00.90 41 سكؽ أىراس 43 02.25 102 تيارت 20
 00.86 39 الطارؼ 45 02.18 99 البميدة 21
 00.84 38 تيسمسيمت 46 02.11 96 الكادم 22
 00.84 38 إليزم 46 02.11 96 غميزاف  22
 00.31 14 تندكؼ 48 02.05 93 ميمة 24

 %100  5440 المجمكع
 2013المصدر: المركز الكطني لمكقاية كاألمف عبر الطرؽ لسنة 

 

-1970رة انطبلقا مما سبؽ يمكننا تمخيص تطور عدد الحوادث والجرحى والقتمى بالجزائر خبلؿ الفت
 مف خبلؿ الرسـ البياني الموالي: 2013
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 2013 -1970تطكر عدد الحكادث، الجرحى كالقتمى خالؿ الفترة  (:13رسـ بياني رقـ )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات المصدر
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 المبحث الثاني: دراسة تحميمية لحمالت التسكيؽ االجتماعي في مجاؿ السالمة المرركية بالجزائر

األوؿ مف ىذا الفصؿ لما تطرقنا إلى المشكمة المرورية وما تخمفو  انطبلقا مما سبؽ تحميمو في المبحث
مف خسائر مادية وبشرية كبيرة ذات انعكاسات اقتصادية واجتماعية وصحية وذات أثر واض  في كؿ 
المجتمعات والدوؿ، والجزائر كغيرىا مف الدوؿ تعاني مف ىذه الظاىرة والتي تفاقمت حدتيا خبلؿ السنوات 

ؾ ولما كانت المشكمة المرورية ىي قبؿ كؿ شيء مشكمة سموكية ذات نسؽ اقتصادي واجتماعي األخيرة. لذل
ىو نتاج لعمميات كثيرة ومتنوعة تبدأ  لثالث والرابعلبشري كما أسمفنا في الفصؿ اوصحي، ولما كاف السموؾ ا

و تعديؿ السموؾ المروري بالمستوى المعرفي ثـ الوجداني فالسموكي، وعمى ىذا األساس فإنو باإلمكاف تصحي  أ
غير السوي وضبطو بغية الوصوؿ إلى سموؾ متزف وواعي يكوف لو األثر المباشر في معالجة المشكمة 
المرورية وصوال إلى تحقيؽ مفيـو السبلمة المرورية. ومف أجؿ الوصوؿ إلى ذلؾ فإف قياـ الجيات المختصة 

ر عف طريؽ توظيؼ حمبلت التسويؽ االجتماعي يعتبر بنشر التوعية بأمور السبلمة المرورية لفائدة الجميو 
نقطة البداية لمحد مف حوادث المرور مف خبلؿ تصحي  السموكيات الخاطئة، وىذا ما سوؼ نعالجو في ىذا 

 المبحث انطبلقا مف المطالب التالية:

 نبذة عف المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرؽ؛ 
 تحميؿ الحممة األولى؛ 
  الثانية؛تحميؿ الحممة 
 .تحميؿ الحممة الثالثة 
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 المطمب األكؿ: نبذة عف المركز الكطني لمكقاية كاألمف عبر الطرؽ

إف تسطير إستراتيجية وطنية لموقاية مف المأساة االجتماعية والخسائر المادية التي تتسبب فييا حوادث 
ه الحوادث وتحديد األسباب والعوامؿ المرور يتطمب توفير بيانات وافية ومعطيات دقيقة حوؿ ظروؼ وقوع ىذ

التي تؤدي إلى حدوثيا وىذا ال يتأتى إال مف خبلؿ االعتماد عمى منيج عممي يضمف الموضوعية والدقة 
الضرورتيف. ونظرا ألىمية العممية التوعوية ودورىا الفعاؿ وااليجابي في تحقيؽ السبلمة المرورية، فقد اقترف 

ي بالسياسة التي تتبناىا الدولة الجزائرية تجاه المجتمع في كؿ مرحمة مف توظيؼ حمبلت التسويؽ االجتماع
مراحؿ التطور االجتماعي واالقتصادي والسياسي، حيث احتمت مشاكؿ الصحة السموكية وبالتحديد مشكمة 

امف حوادث المرور التي أثرت بشكؿ كبير عمى أداء السبلمة المرورية الصدارة خبلؿ العقديف األخيريف، وقد تز 
ىذا مع العدد الكبير لحجـ المركبات المتواجدة بالجزائر وما تسبب عنو مف جرحى ووفيات متزايدة بطريقة 

ومف أجؿ تجسيد مفيـو السبلمة المرورية عمى أرض الواقع سعت الدولة ممثمة في وزارة النقؿ سريعة ومقمقة. 
بلت ذات الصمة بالتوعية المرورية لتبصير أفراد والمركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرؽ إلى االىتماـ بالحم

المجتمع وتحسيسيـ بخطورة النتائج السمبية لمحوادث المرورية، باإلضافة إلى تنويرىـ ببعض المعمومات حوؿ 
 مفاىيـ السبلمة المرورية مف خبلؿ الرسائؿ االتصالية التي تبثيا ىذه الحمبلت لمجميور المستيدؼ.

 كز الكطني لمكقاية كاألمف عبر الطرؽالفرع األكؿ: نشأة المر 

نظرا لبلرتفاع المضطرد في عدد حوادث المرور وتفاقـ عواقبيا، فقد سعت السمطات العمومية الجزائرية 
إلى توفير شروط األمف والسبلمة المرورية لمستعممي الطريؽ، وقد كانت المبادرة األولى بتاريخ 

بالمجنة الوطنية الدائمة ألمف الطرؽ مف أجؿ تنظيـ عممية  مف خبلؿ إنشاء ىيئة وطنية سميت 19/06/1967
الوقاية والتنسيؽ بيف مختمؼ المصال  المعنية والييئات، وكنتيجة لعدة عوامؿ متشعبة لـ توفؽ ىذه المجنة 
بالقياـ وتحقيؽ الدور المنوط بيا، وعمى ىذا األساس فقد نص قانوف تنظيـ حركة المرور عبر الطرؽ وسبلمتيا 

منو عمى إنشاء مركز وطني يحوي عمى لجاف وطنية لموقاية  24في المادة  10/02/1987در بتاريخ الصا
واألمف عبر الطرؽ، وكذلؾ ولظروؼ معينة فإف المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرؽ لـ تكتب لو شيادة 

، ولـ يباشر عممو 16/03/1991المؤرخ في تاريخ  91/77الميبلد إداريا فقط إال بعد صدور المرسـو رقـ 
 .1مف القرف المنصـر 1998أفريؿ  20بصفة رسمية إال بعد تدشينو بصفة رسمية بتاريخ 

 

                                                           
1
 33، ص.2000اتيجيتو يف عملية الوقاية، رللة الوقاية كالسياقة، العدد األكؿ، اجلزائر، اذلامشي بوطاليب: مهاـ ادلركز الوطين للوقاية كادلن عرب الطرؽ كإست 
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 كمياـ المركز الكطني لمكقاية كاألمف عبر الطرقات دكرالفرع الثاني: 

 1991مارس  16المؤرخ في  91/77لقد نصت المادة الرابعة لمفصؿ الثاني لممرسـو التنفيذي رقـ 
ف لمياـ المركز الوطني لموقاية واألمف عير الطرؽ عمى ما يمي: مف أجؿ ممارسة صبلحيات الدولة والمتضم

اليادفة إلى النيوض بسياسة وقاية المرور عبر الطرؽ وأمنيا، تحدد لممركز باالتصاؿ عند االقتضاء بالمصال  
مياـ تصور واقتراح عناصر  والمؤسسات الوطنية التي ليا نفس الغاية مع مراعاة صبلحيتيا الخاصة بيا،

سديدة كتدابير تيدؼ إلى السير عبر الطرؽ واستعماليا لتحديد سياسة وطنية لوقاية السير عبر الطرؽ وأمنيا 
وتطبيؽ ذلؾ. وبيذه الصفة يكمؼ المركز بجمع الوسائؿ المختمفة الكافية لتفادي حوادث الطرؽ المرتبطة بالفرد 

صمة بالغرض المنشود، وكذا إعدادىا وتوجيييا والتنسيؽ فيما بينيا. وعمى  والسيارة والطريؽ، أو بكؿ حدث لو
 :1ىيالعمـو فإف دور المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرؽ يكمف في أربع محاور أساسية و 

باعتباره العنصر العاقؿ في حمقة المرور فإف المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرؽ يعمؿ  أكال/ اإلنساف:
 جاىدا عمى توعيتو؛

وذلؾ بالتعاوف مع وزارة األشغاؿ العمومية مف خبلؿ التركيز عمى النقاط السوداء، كما يشترؾ مع  ثانيا/ المحيط:
 وزارة النقؿ في تركيز دراساتو عمى المركبات وشروط إجراء المراقبة التقنية لممركبات؛

لمركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرؽ مختمؼ مف خبلؿ الممتقيات حيث يشجع ا ثالثا/ الدراسات كالبحكث:
 البحوث العممية اليادفة لدراسة عناصر المشكمة المرورية؛ 

حيث يشترؾ مع وزارة النقؿ مف أجؿ تحسيف النصوص التشريعية تبعا لمنتائج المحصؿ  رابعا/التنظيـ كالتشريع:
 عمييا مف الدراسات والبحوث الميدانية.

المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرؽ قا مف المحاور األساسية األربعة فإف وعمى ىذا األساس وانطبل
 عدة مياـ يضطمع بيا نذكر منيا عمى وجو التحديد ما يمي:

 إعداد الدراسات التي ليا صمة بتنظيـ حركة المرور والوقاية مف الحوادث؛ (1
والتربية المرورية عف طريؽ البحوث السعي إلى تقميص أخطار المرور مف خبلؿ تطوير اإلعبلـ واالتصاؿ  (2

 التطبيقية والميدانية في ىذا المجاؿ؛
 تدعيـ كؿ األبحاث المختصة بالوقاية التي تقـو بيا المؤسسات العممية األخرى؛ (3

                                                           
 كثائق ادلركز الوطين للوقاية كاألمن عرب الطرؽ، متوفرة على ادلوقع: دكر كمهاـ ادلركز الوطين للوقاية كاألمن عرب الطرؽ،1

www.cnpsr.org.dz 
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 القياـ بإدالء الرأي والمشورة حوؿ كؿ المسائؿ المتعمقة بالمرور. (4
بر الطرؽ فيمكننا توضي  ذلؾ مف خبلؿ معرفة ولمتفصيؿ أكثر في مياـ المركز الوطني لموقاية واألمف ع

 التنظيـ الداخمي لممركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرؽ مف خبلؿ الفروع التالية:

 الفرع الثالث: التنظيـ الداخمي لممركز الكطني لمكقاية كاألمف عبر الطرؽ

الذي يساعده األميف العاـ مما يتكوف المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرؽ تحت سمطة المدير العاـ 
 :1يمي

 قسـ الوقاية والتنسيؽ المرورييف؛ 
  قسـ السبلمة المرورية والدراسات 
  قسـ اإلحصاءات والتقييـ؛ 
 .الممحقات 

يضـ ثبلثة مصال   أساسية وىي: مصمحة الوقاية المرورية، ومصمحة  أكال/ قسـ الكقاية كالتنسيؽ المركرييف:
التربية والتكويف واإلعبلـ المروري، ومف أبرز المياـ التي يضطمع بيا قسـ الوقاية التنسيؽ المروري، ومصمحة 

 والتنسيؽ المرورييف عمى وجو الخصوص ما يمي:

 إعداد إستراتيجية الوقاية المرورية وضماف تنفيذىا ومتابعتيا؛ (1
 ضماف تنسيؽ أعماؿ مختمؼ المتدخميف في مجاؿ الوقاية المرورية؛ (2
 ة التي تسيـ في الوقاية والسبلمة المرورية؛إعداد برامج التوعي (3
تنشيط الجمعيات وتنسيؽ أعماليا في مجاؿ الوقاية والسبلمة المرورية وتقديـ مختمؼ أنواع الدعـ  (4

 والمساعدات ليا؛
 إعداد برامج التكويف والتربية في مجاؿ الوقاية والسبلمة المرورية؛ (5
 وقاية المرورية.إعداد التقرير السنوي لممركز الوطني في مجاؿ ال (6

يتألؼ قسـ السبلمة المرورية مف ثبلثة مصال  أيضا وىي: مصمحة  ثانيا/ قسـ السالمة المركرية كالدراسات:
السبلمة المرورية، ومصمحة الدراسات المرورية، ومصمحة الدراسات والتخطيط، ويكمؼ قسـ السبلمة المرورية 

 والدراسات عمى الخصوص بالمياـ األتية:

 راتيجية السبلمة المرورية وضماف تنفيذىا ومتابعتيا؛إعداد إست (1

                                                           
1
 الوطين للوقاية كاألمن عرب الطرؽ، متوفرة على ادلوقع: التنظيم الداخلي للمركز، كثائق ادلركز

www.cnpsr.org.dz 
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 ضماف تنسيؽ أعماؿ مختمؼ المتدخميف في مجاؿ السبلمة المرورية؛ (2
القياـ بدراسات في مجاؿ السبلمة المرورية، أو القياـ بتكميؼ جيات مختصة بالقياـ بيا وضماف نشرىا  (3

 عمى نطاؽ واسع؛
 ورية؛إعداد البرامج التي تسيـ في السبلمة المر  (4
 إعداد التقرير السنوي لممركز في مجاؿ السبلمة المرورية. (5

يتألؼ ىذا القسـ كذلؾ مف ثبلثة مصال : مصمحة اإلحصائيات، مصمحة  ثالثا/ قسـ اإلحصاءات كالتقييـ:
 اإلصدارات واإلعبلـ اآللي، ومصمحة التقييـ، ومف أبرز المياـ التي يتوالىا قسـ اإلحصاءات والتقييـ ما يمي:

ع اإلحصائيات والمعطيات والمعمومات المختمفة المرتبطة بالوقاية والسبلمة المرورية والقياـ بتحميميا جم (1
 ونشرىا؛

 انجاز دراسات استشرافية ذات الصمة بالوقاية والسبلمة المرورية والقياـ بنشرىا؛ (2
 مسؾ البطاقة الوطنية لحوادث المرور والقياـ باستغبلليا؛ (3
 بالوقاية والسبلمة المرورية وتسيير كافة الوسائؿ المعموماتية لممركز تشكيؿ بنؾ معطيات يرتبط (4
 إعداد بوابة معموماتية لممركز؛ (5
تشكيؿ رصيد وثائقي مف خبلؿ إعداد تقرير اإلحصائيات والقياـ بالتقييـ في مجاؿ الوقاية والسبلمة  (6

 المرورية؛
 القياـ بإصدار مجمة المركز. (7

ف قسـ اإلدارة العامة كذلؾ مف ثبلثة مصال  وىي: مصمحة المستخدميف والتكويف، يتكو  رابعا/ قسـ اإلدارة العامة:
 مصمحة المالية، ومصمحة الوسائؿ العامة، ويقـو قسـ اإلدارة العامة عمى الخصوص بالمياـ التالية:

 تسيير المستخدميف؛ (1
 تقدير وتنفيذ ميزانية التسيير والتجييز؛ (2
 تسيير وسائؿ المركز والمحافظة عمييا؛ (3
 تسيير الشؤوف القانونية والمنازعات. (4

استحداث أربعة ممحقات جيوية تابعة لممركز الوطني لموقاية واألمف  2014كما تـ مؤخرا وبالتحديد عاـ 
عبر الطرؽ حيث يدير الممحقة رئيس ممحقة وتتكوف مف مصمحتيف وىما: مصمحة الوقاية المرورية، ومصمحة 

 السبلمة المرورية.

ؽ االجتماعي لمسبلمة المرورية الوطنية تعد الخطوة األولى في إستراتيجية التسويؽ إف حمبلت التسوي
االجتماعي التي تسعى الدولة إلى تطبيقيا حيث ترتكز ىذه اإلستراتيجية عمى مجموعة مف األىداؼ والخطوات 
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حداث التغيير المنشود. كما أظيرت األبحاث التمييدية ليذه  التي يجب إتباعيا لمتأثير عمى الرأي العاـ وا 
اإلستراتيجية مجموعة مف القضايا األساسية التي يجب أف تركز عمييا برامج التسويؽ واالجتماعي وأنواع 
الجميور الذي يجب أف تستيدفو الوزارة في حمبلتيا التسويقية مثؿ مؤسسات المجتمع المدني، األمف الوطني، 

لمجتمع المختمفة التي يمكنيا التأثير عمى اتجاىات الرأي ورجاؿ واإلعبلـ والجيات المانحة وغيرىـ مف جيات ا
وقد كانت البدايات األولى لحمبلت التسويؽ االجتماعي بالجزائر ذات الصمة بالتوعية ألمور  العاـ والسائقيف.

، وىي ال تزاؿ مستمرة إلى يومنا ىذا وحاضرة بشكؿ دوري حيث كانت أولى ىذه 1985السبلمة المرورية عاـ 
ت عبارة عف حمبلت تربوية بالدرجة األولى تتمثؿ في احتراـ قانوف المرور دوف عامؿ اإلكراه المتمثؿ الحمبل

 في حضور رجؿ األمف) الشرطي(.

مميوف دينار جزائري لفائدة مديرية  7ميزانية تقدر ب  1988كما وقد خصصت وزارة النقؿ في عاـ 
ية تحسيسية، وسم  ىذا لوزارة النقؿ بالتعاوف مع المواصبلت الحضرية قصد إعداد حمبلت إعبلمية اجتماع

أعضاء المجنة الدائمة ألمف المرور)وزارة المواصبلت واألشغاؿ العمومية( والصحة واألمف الوطني والشركة 
، سبع حمبلت اتصالية حوؿ المواضيع التالية: 1990-1989الوطنية لمتأميف، ونفطاؿ بإنجاز خبلؿ فترة 

جاوز الخطير، حزاـ األمف، والتعاوف مف أجؿ حوادث أقؿ، حماية األطفاؿ، تعميـ األطفاؿ الراجميف، السرعة، الت
يوما، واستعممت وسائؿ إعبلـ عديدة:  16و 15إشارة المرور. وقد تراوحت الفترات المتوسطة لكؿ حممة بيف 

ذاعية، وممصقات في وسائؿ النقؿ العمومية، وممصقات حائطية في الط  رقات.ومضات تمفزيونية وا 

لدعـ برامج اإلصبلح  بعد استعراضنا ألىـ المجيودات التي قامت بيا الجزائر في مجاؿ السبلمة المرورية
، ارتأينا كذلؾ بأف نقـو بدراسة تحميمية مف وسياسات التطوير التي تنتيجيا الوزارة في إطار خطتيا اإلستراتيجية

جاؿ التوعية المرورية التي دأبت الدولة الجزائرية  حيث المضموف لبعض الحمبلت التسويقية االجتماعية في م
تقديميا ممثمة في وزارة النقؿ وبالتحديد المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرقات كما يمي مف خبلؿ 

 المطالب التالية:

 الراحة ثـ السياقة؛ سالمة ككقاية المطمب الثاني: الحممة األكلى،

التسويقية االجتماعية الميمة التي قدما المركز الوطني لموقاية واألمف تعتبر ىذه الحممة مف بيف الحمبلت 
لى بقية شرائ   عبر الطرؽ، وىي حممة توعوية موجية باألساس إلى السائقيف كجميور مستيدؼ أولي وا 

 المجتمع الجزائري كجميور ثانوي مستيدؼ.

 



  

396 
 

التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 الفرع األكؿ: نظرة عامة حكؿ الحممة 

تحسيسية مف إعداد المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرقات تحت وىي حممة تسويقية اجتماعية 
إشراؼ وزارة النقؿ، وقد تـ تقديميا عبر التمفزيوف الجزائري واإلذاعة الوطنية ومختمؼ اإلذاعات المحمية 
والجيوية المنتشرة عبر ربوع الوطف كما تـ إعداد ممصقات ومطويات حوليا، حيث استيدفت ىذه الحممة 

يؼ بمخاطر السياقة أثناء التعب وخمؽ الوعي لدى السائقيف حوؿ التأثيرات الناجمة عف فعؿ السياقة تحت التعر 
طائمة التعب وما يؤدي ذلؾ مف حوادث مرورية خطيرة، وقد تطرقت إلى أىـ عوارض التعب والتي قد تظير 

 ينيف.  عند السائؽ مف ممؿ، تثاؤب، إرىاؽ، الشعور بالنعاس، نقص التركيز، تعب الع

 الفرع الثاني إستراتيجية الحممة

تنطمؽ إستراتيجية الحممة مف معالجة لمشكمة سموكية سمبية لدى السائقيف تتمثؿ في عدـ التقيد بمتطمبات 
السبلمة المرورية وىي السياقة في حالة مف اإلرىاؽ والتعب، وألجؿ ذلؾ تـ وضع شعار ليذه الحممة يناسب 

موعة مف األىداؼ المزمع تحقيقيا مف وراء ىذه الحممة التي تـ استعماؿ فييا الوضع المدروس مع تحديد مج
كؿ مف االتصاؿ الجماىيري باإلضافة إلى االتصاؿ الشخصي، كما اعتمدت ىذه الحممة عمى العامؿ النفسي 

 في عممية اإلقناع مف خبلؿ تطبيقيا لمحتوى اإلستراتيجية الديناميكية النفسية.

كاف لمحممة تركيز جد واض  ومحدد حوؿ مشكمة السياقة تحت تأثير التعب واإلرىاؽ حيث  ة:أكال/ تحديد المشكم
يعتبر ىذا العامؿ المتعمؽ بالجانب اإلنساني مف بيف األسباب التي تؤدي إلى نـو السائؽ أو عدـ االنتباه أثناء 

إلصابة الفردية والتي تخص السياقة مما يؤدي إلى ارتكاب الحادث المروري، األمر الذي يؤدي إلى تحقيؽ ا
السائؽ وحده أو إلى حادث مروري يمكف أف يسبب إصابات أخرى تمحؽ باألطراؼ األخرى المستعممة لمطريؽ 
ذاتو، وعمى ىذا األساس فإف السياقة تحت تأثير التعب واإلرىاؽ تعتبر مف السموكيات السمبية المنتشرة لدى 

لسموؾ السمبي إذا ما تعمؽ األمر خاصة لدى سائقي النقؿ العمومي السائقيف في الجزائر، وتزداد خطورة ىذا ا
 ات.حسب ما تؤكده إحصائيات المركز الوطني لموقاية واألمف بالطرق

لكؿ حممة مف حمبلت التسويؽ االجتماعي في مجاؿ التوعية المرورية شعار خاص بيا، وقد  ثانيا/ شعار الحممة:
الفيزيولوجي وبالتحديد عمى الحالة البدنية لمسائؽ الذي يمكف أف كاف شعار ىذه الحممة منصبا عمى البعد 

  .الراحة ثـ السياقة؛ سالمة ككقاية"" يصيبو التعب واإلرىاؽ أثناء القيادة فكاف الشعار التالي:

عبر  بعد تحديد المشكمة السموكية لمسائقيف مف قبؿ المركز الوطني لموقاية واألمف ثالثا/ األىداؼ االتصالية لمحممة:
الطرقات قاـ ىذا األخير بوضع الشعار الذي يتناسب مع ىذه الحممة، وقد ركزت ىذه الحممة والتي تسعى إلى 
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رىاؽ مف قبؿ السائقيف عمى أىدؼ معينة وواضحة، حيث انطمقت  معالجة مشكمة السياقة في حالة تعب وا 
ات والنصائ  الموجية لمسائقيف بالدرجة الحممة في بدايتيا عمى األىداؼ المعرفية والمتمثمة في جممة المعموم

 األولى مف أجؿ الوصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ السموكية المتعمقة بالقيادة أثناء السياقة في حالة راحة، كما يمي: 

تتمثؿ األىداؼ المعرفية التي تـ وضعيا مف قبؿ المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرقات  أىداؼ معرفية: (1
وصيؿ مجموعة مف المعمومات والمعارؼ الميمة ذات الصمة بميارات وقواعد القيادة ليذه الحممة في ت

 السميمة والمتمثمة أساسا  في قيادة المركبة تحت ظروؼ مريحة وحالة بدنية ممتازة لمسائؽ؛

 مف بيف األىداؼ الوجدانية المسطرة مف قبؿ المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرقات ىو أىداؼ كجدانية: (2
التأثير في قيـ واتجاىات السائقيف الذيف يمارسوف القيادة تحت ظروؼ اإلرىاؽ والتعب مف أجؿ تكويف 

 صورة ذىنية حوؿ مخاطر قيادة المركبة تحت ىذه الظروؼ وتدعيـ األىداؼ المعرفية السابقة؛

مركبة تحت طائمة تتمثؿ األىداؼ السموكية في تصحي  السموؾ السمبي والمتمثؿ في قيادة ال أىداؼ سمككية: (3
التعب واإلرىاؽ وما تخمفو مف حوادث وميسي، وبعبارة أخرى ىو مدى تقيد الجميور المستيدؼ األولي 
لتعميمات السبلمة المرورية مف خبلؿ اقتناعيـ بجدوى السياقة في حالة الراحة البدنية بمعنى التأكيد عمى 

مف أجؿ الوصوؿ إلى التغيير السموكي اإليجابي  األىداؼ المعرفية وااللتزاـ بالنصائ  الموجية لمسائقيف
 المطموب.  

لمػػػا تكممنػػػا عمػػػى المنػػػتج االجتمػػػاعي لمػػػا لػػػو مػػػف  وؿكمػػػا أسػػػمفنا سػػػابقا فػػػي الفصػػػؿ األ رابعػػػا/ المنػػػتج االجتمػػػاعي:
خصوصػية منفػػردة عػػف بقيػػة المنتجػػات األخػػرى، لػػذلؾ فػػإف المنػػتج االجتمػػاعي المقػػدـ مػػف طػػرؼ المركػػز الػػوطني 

األمػف عبػر الطرقػػات فػي ىػذه الحممػػة ىػو عبػارة عػف فكػػرة تتضػمف فػي طياتيػػا مجموعػة مػف االتجاىػػات لموقايػة و 
حيث يدور المنتج االجتماعي في ىذه الحممة عمى فكرة التوعية بمبادئ وأسػس القيػادة السػميمة والتػي ىػي  والقيـ.

الحضػػػارية فقػػػد ركػػػز المنػػػتج  عبػػػارة عػػػف قيمػػػة حضػػػارية يتحمػػػى بيػػػا السػػػائؽ الػػػواعي، ولمتأكيػػػد عمػػػى ىػػػذه القيمػػػة
االجتماعي عمى أىمية الراحة الجسدية في عممية القيادة وفي المقابؿ مف ذلؾ تػـ توضػي  تػأثير التعػب واإلرىػاؽ 
في وقوع الحػوادث المروريػة وىػذا بغيػة معالجػة بعػض االتجاىػات السػمبية السػائدة لػدى بعػض السػائقيف مػف أجػؿ 

 ؿ سبلمة السائؽ أوال وباقي مستخدمي الطريؽ. تغييرىا في االتجاه االيجابي  مف أج

باعتبار االتصاؿ ىو وقود التسويؽ االجتماعي، فقد قاـ المركػز الػوطني لموقايػة واألمػف  خامسا/ النماذج االتصالية:
عبػػر الطرقػػات بتػػوفير الػػدعـ االتصػػالي بغيػػة التػػرويج لممفػػاىيـ واألفكػػار والقػػيـ التػػي تضػػمنيا المنػػتج االجتمػػاعي 

الراحػػة ثػػـ السياقة...سػػبلمة،  مػػف خػػبلؿ االسػػتعانة بمختمػػؼ القنػػوات االتصػػالية مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى لحممػػة 
الجميور األولي المستيدؼ باإلضافة إلى تسخير العديد مف وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ الوطنية مف أجػؿ توصػيؿ 
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لػدى السػائقيف وبالتػالي الوصػوؿ  مختمؼ الرسائؿ التػي حممتيػا ىػذه الحممػة والعمػؿ عمػى ترسػيخ أىػدافيا المعرفيػة
 إلى سموؾ ايجابي يتمثؿ في التزاـ السائقيف بمعايير القيادة السميمة كما يمي:

 تقديـ ومضات إعبلنية في التمفزيوف الجزائري العمومي؛  (1
 تقديـ ومضات إعبلنية في اإلذاعة الوطنية األولى والثانية والثالثة؛ (2
 ات المحمية والجيوية؛تقديـ ومضات إعبلنية في مختمؼ اإلذاع (3
 توزيع العديد مف المطويات لمسائقيف مف خبلؿ االستعانة برجاؿ الشرطة والدرؾ الوطنييف عبر الطرقات؛ (4
 وضع الكثير مف الممصقات في الشوارع؛ (5
 إقامة أسابيع إعبلمية وطنية لمتوعية والتحسيس بأمور السبلمة المرورية؛ (6
وطف. ويمكننا تمخيص حيثيات الحممة األولى مف خبلؿ عقد ندوات ولقاءات تحسيسية عبر مناطؽ ال (7

 الجدوؿ الموالي:
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 حممة الراحة ثـ السياقة؛ سالمة ككقاية(:25جدكؿ رقـ )
الجميكر  الجميكر األكلي ) األساسي( الجميكر الثانكم )المساعد(

األسرة/ جمعيات المجتمع المدني/ اإلعبلميوف/  المستيدؼ
العاـ/ األجيزة الحكومية وغير الباحثوف/ الرأي 

 الحكومية ذات التأثير في قضايا السبلمة المرورية...؛

 السائقوف

مستكل المعرفة  مستكل المعرفة السمكؾ السائد
 القيادة أثناء التعب واإلرىاؽ؛  كالسمكؾ السائد

 .عدـ المباالة بالحالة البدنية 
 الحالة البدنية لمسائؽ جد ميمة أثناء القيادة.

 تنمية مستوى المعرفة واإلدراؾ والوعي بأىمية السياقة السميمة؛ 
 تصحي  السموكيات السمبية لدى السائقيف فيما يخص قيادة المركبة؛ 
  دعـ االتجاىات االيجابية بضرورة السياقة في حالة الراحة الجسدية لمسائؽ وبضرورة التوقؼ

 عف السياقة في حالة شعور السائؽ بالتعب واإلرىاؽ.

كل التغيير مست
 المطمكب

 النمكذج االتصالي نمكذج تدفؽ المعمكمات النمكذج السمككي
مف خبلؿ المعمومات المطروحة فقد توجيت الحممة إلى 
اإلقناع بضرورة تفادي القيادة في حالة التعب واإلرىاؽ 
لدى الجميور المستيدؼ، والوصوؿ إلى سموؾ صحي 

 دة.يتمثؿ في سياقة سميمة وفي حالة بدنية جي

حيث تـ توفير معمومات مكثفة حوؿ 
الظاىرة مف أجؿ رفع مستويات اإلدراؾ 
والفيـ الجيد بغية الحصوؿ عمى اتجاىات 
مرغوبة وايجابية نحو قيادة المركبة في حالة 

 بدنية جيدة.
 قنكات االتصاؿ كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية كسائؿ االتصاؿ الشخصي

 الزيارات والفعاليات الميدانية؛ 
 لمحاضرات والندوات؛ا 
  وسائؿ االتصاؿ الحديثة كالياتؼ المحموؿ

 واالنترنيت. 

 التمفزيوف العمومي؛ 
  اإلذاعػػػػػػة الوطنيػػػػػػة واإلذاعػػػػػػات الجيويػػػػػػة

 والمحمية؛
  المجػػػػػػػػػػػػػػػػػبلت المتخصصػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػأمور

 السبلمة المرورية.
ت الحممة كؿ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ االتصالية لحممة: الراحة ثـ السياقة؛ سبلمة ووقاية فقد استعمم

 استماالت الخوؼ./ 3 االستماالت العاطفية؛/ 2   / االستماالت العقبلنية؛1مف: 
رسائؿ الحممة  / 

االستمالة 
 المستعممة

 نكع الخطاب تعريفي إرشادم إقناعي

التركيز عمى كؿ مف المداخؿ الثبلثة: التعريفية والتوعوية وصوال إلى اإلقناع بالتحمي بالسموؾ الجديد 
 غوبالمر 

 القائـ بالحممة كزارة النقؿ/ المركز الكطني لمكقاية ك األمف عبر الطرقات
 المصدر: مف إعداد الباحث
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 لمطمب الثالث: الحممة الثانية: احتراـ قانكف المركر؛ سالمة لمجميعا

يقاؿ فإف تعتبر المخالفات المرورية ىي السبب الرئيس إف لـ يكف السبب األوحد لممشكمة المرورية وكما 
وراء كؿ حادث مروري مخالفة مرورية وأف العبلقة طردية بيف المتغيريف، ومف ىذا المنطمؽ قاـ المركز الوطني 
لموقاية واألمف عبر الطرقات بتخطيط وتنفيذ ىذه الحممة والتي يمكف أف نفصؿ في حيثياتيا مف خبلؿ الفروع 

 التالية:

 الفرع األكؿ: نظرة عامة حكؿ الحممة

ىذه الحممة مف بيف الحمبلت التسويقية االجتماعية الميمة والتي قاـ المركز الوطني لموقاية واألمف تعتبر 
عبر الطرقات بإعدادىا وتنفيذىا تحت إشراؼ وزارة النقؿ، كوف ىذه الحممة تعالج مشكمة سموكية خطيرة لدى 

السبلمة المرورية، األمر الذي مما  بعض السائقيف والمتمثمة في عدـ احتراـ قانوف المرور والتقيد بتعميمات
يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية كثيرة وخطيرة في نفس الوقت وما ينجـ عنيا مف خسائر مادية أو بشرية أو 

 كمييما.

 الفرع الثاني: إستراتيجية الحممة

لموقاية بعد الدراسة المستفيضة والتحميمية حوؿ حوادث المرور في الجزائر التي قاـ بيا المركز الوطني 
واألمف عبر الطرقات اتض  أف العامؿ البشري ىو المسبب الرئيسي األوؿ في وقوعيا، وبناءا عمى المشكمة 
المرصودة قاـ  المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرقات بتصميـ الشعار المناسب لمحممة ووضع مجموعة 

ى الجميور المستيدؼ األولي لحقيقة الدور مف األىداؼ المعرفية والسموكية مف أجؿ رفع مستوى اإلدراؾ لد
الحيوي لقانوف المرور في حماية مستخدمي الطرؽ مف الحوادث. كما إعتمدت ىذه الحممة عمى المزاوجة بيف 
العامؿ النفسي والعامؿ االجتماعي الثقافي في عممية اإلقناع مف خبلؿ تطبيقيا لمحتوى كؿ مف اإلستراتيجية 

 ستراتيجية الثقافية االجتماعية.الديناميكية النفسية واإل

قاـ المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرقات بالتركيز عمى العامؿ البشري باعتباره  أكال/ تحديد المشكمة:
المسبب األوؿ في وقوع الحوادث المرورية في الجزائر وبعد الدراسة الوصفية لمسموكيات ولبلتجاىات السائدة 

مف خبلؿ عدـ    أف السموؾ البشري المتعمؽ بالسائؽ غير المنضبط والمتيورلدى أفراد السائقيف، اتض
والذي ينجر عنو مخالفات مرورية، كاف المتصدر لجممة األسباب ذات الصمة بالعامؿ  االنصياع لقوانيف السير

والتي تخص األمر الذي يؤدي إلى تحقيؽ اإلصابة الفردية  البشري المؤدية لوقوع الحوادث المرورية بالجزائر،
السائؽ وحده أو إلى حادث مروري يمكف أف يسبب إصابات أخرى تمحؽ باألطراؼ األخرى المستعممة لمطريؽ 
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عدـ احتراـ قانوف المرور وعدـ التقيد جاءت الحممة الثانية لتعالج مشكمة  ولمحاصرة ىذه الظاىرةذاتو. 
 .  بتعميمات السبلمة المرورية

ىذه الحممة يدور حوؿ أىمية إحتراـ قانوف المرور ودوره في تحقيؽ السبلمة  كاف شعار ثانيا/ شعار الحممة:
 .احتراـ قانكف المركر.. سالمة لمجميع " "المرورية كما يمي: 

بناءا مف تحميؿ المشكمة المحددة سمفا، فإف الحممة تسعى إلى معالجة سموؾ  ثالثا/ األىداؼ االتصالية لمحممة:
تراـ إشارات وقوانيف المرور وعميو فقد اشتممت الحممة عمى أىدؼ معينة وواضحة، السائقيف غير الممتزميف باح

حيث تـ في البداية التركيز عمى األىداؼ المعرفية بالدرجة األولى مف خبلؿ تزويد السائقيف بجممة مف 
األىداؼ  المعارؼ والمعمومات حوؿ أىمية احتراـ قانوف السير المروري وىذا كمو مف أجؿ الوصوؿ إلى تحقيؽ

 السموكية المتعمقة بتغيير السموكيات السمبية وصوال إلى احتراـ قانوف السير المروري لدى كافة السائقيف. 

توصيؿ معمومات ومعارؼ حوؿ قانوف السير المروري إلى السائقيف مف أجؿ ترسيخ متطمبات  أىداؼ معرفية: (1
 وتعميمات السبلمة المرورية لدى الجميع.

مف بيف األىداؼ الوجدانية التي يريد المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرقات ىو  ثيرية:أىداؼ كجدانية تأ (2
 خمؽ اتجاىات ايجابية لدى السائقيف فيما يخص احتراـ قانوف المرور.

ترتكز األىداؼ السموكية في ىذه الحممة عمى نجاح كؿ مف األىداؼ المعرفية واألىداؼ  أىداؼ سمككية: (3
لي الوصوؿ إلى تغيير السموكيات السمبية لدى بعض السائقيف والمتمثمة في المخالفات العاطفية وبالتا

المرورية ومف ثـ الوصوؿ إلى مفيـو الوعي المروري مف خبلؿ التقيد بتعميمات السبلمة المرورية واحتراـ 
 قواعد السير المروري.

عمػػى فكػػرة التوعيػػة بأىميػػة التقيػػد بمتطمبػػات  يرتكػػز المنػػتج االجتمػػاعي فػػي ىػػذه الحممػػة رابعػػا/ المنػػتج االجتمػػاعي:
السػػبلمة المروريػػة مػػف خػػبلؿ اإللتػػزاـ التػػاـ بقواعػػد السػػير المػػروري باعتبػػاره قيمػػة اجتماعيػػة حضػػارية يتحمػػى بيػػا 
السائؽ الواعي، ولمتأكيد عمػى ىػذه القيمػة االجتماعيػة الحضػارية فقػد ركػز المنػتج االجتمػاعي عمػى أىميػة احتػراـ 

ودوره في الحفاظ عمى سبلمة الجميع، وفي المقابؿ مف ذلؾ تـ إبراز بثار المخالفػات المروريػة فػي قانوف المرور 
الكػػوارث والميسػػي التػػي تخمفيػػا عمػػى الطريػػؽ مػػف أجػػؿ التػػأثير عمػػى اتجاىػػات السػػائقيف غيػػر الممتػػزميف بتعميمػػات 

 قانوف المرور. 

ىػػذه الحممػػة كػػذلؾ القػػت الػػدعـ االتصػػالي مػػف قبػػؿ  كمػػا ىػػو شػػأف الحممػػة األولػػى فػػإف خامسػػا/ النمػػاذج االتصػػالية:
المركػز الػػوطني لموقايػػة واألمػف،  مػػف خػػبلؿ االسػػتعانة بمختمػؼ القنػػوات االتصػػالية باإلضػافة إلػػى تسػػخير العديػػد 
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مف وسائؿ اإلعبلـ واالتصػاؿ الوطنيػة مػف أجػؿ توصػيؿ مختمػؼ الرسػائؿ التػي حممتيػا ىػذه الحممػة والعمػؿ عمػى 
عرفيػػة لػػدى السػػائقيف وبالتػػالي الوصػػوؿ إلػػى سػػموؾ ايجػػابي يتمثػػؿ فػػي التػػزاـ السػػائقيف بمعػػايير ترسػػيخ أىػػدافيا الم

 القيادة السميمة مف خبلؿ التقيد بتعميمات قانوف السير المروري كما يمي:

 تقديـ ومضات إعبلنية في التمفزيوف الجزائري العمومي؛  (1
 نية والثالثة؛تقديـ ومضات إعبلنية في اإلذاعة الوطنية األولى والثا (2
 تقديـ ومضات إعبلنية في مختمؼ اإلذاعات المحمية والجيوية؛ (3
 توزيع العديد مف المطويات لمسائقيف مف خبلؿ االستعانة برجاؿ الشرطة والدرؾ الوطنييف عبر الطرقات؛ (4
 وضع الكثير مف الممصقات في الشوارع؛ (5
 عقد ندوات ولقاءات تحسيسية عبر مناطؽ الوطف. (6
المجتمع المدني في عممية التوعية والتحسيس بأىمية التقيد بتعميمات قانوف المرور. مساىمة جمعيات  (7

 ويمكننا تمخيص مجمؿ عناصر الحممة مف خبلؿ الجدوؿ الموالي:
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 حممة احتراـ قانكف المركر...سالمة لمجميع(:26جدكؿ رقـ )
يكر الجم الجميكر األكلي ) األساسي( الجميكر الثانكم )المساعد(

األسرة/ جمعيات المجتمع المدني/ اإلعبلميوف/  المستيدؼ
الباحثوف/ الرأي العاـ/ األجيزة الحكومية وغير 
 الحكومية ذات التأثير في قضايا السبلمة المرورية...؛

 السائقوف

مستكل المعرفة  مستكل المعرفة السمكؾ السائد
 كالسمكؾ السائد

 عدـ احتراـ قانوف السير المروري؛ 
 رة المخالفات المرورية المرتكبةكث 

التقيد بتعميمات السبلمة المرورية مف خبلؿ 
 احتراـ قانوف وقواعد السير المروري.

 تنمية مستوى المعرفة بأىمية السياقة السميمة؛ 
  تنمية مستوى المعرفة واإلدراؾ والوعي بأىمية قانوف المرور في تسيير الحركة المرورية

 ة؛وتحقيؽ السبلمة المروري
 تصحي  السموكيات السمبية لدى بعض السائقيف فيما يخص احتراـ قانوف المرور؛ 
 .دعـ االتجاىات االيجابية الخاصة بالتقيد بتعميمات قواعد السير المروري 

مستكل التغيير 
 المطمكب

 النمكذج االتصالي نمكذج تدفؽ المعمكمات النمكذج السمككي
بلمة إقناع الجميور المستيدؼ بأف قضية الس

المرورية جزء أساسي مف حياتيـ اليومية وأنيا ترتبط 
 باحتراميـ لقانوف المرور.

توصيؿ المعمومات والمعارؼ إلى أفراد 
الجميور المستيدؼ حوؿ أىمية ودور قانوف 
المرور في تحقيؽ السبلمة لجميع مستعممي 

 الطريؽ.
 صاؿقنكات االت كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية كسائؿ االتصاؿ الشخصي

 الزيارات والفعاليات الميدانية؛ 
 المحاضرات والندوات؛ 
  وسائؿ االتصاؿ الحديثة كالياتؼ المحموؿ

 واالنترنيت. 

 التمفزيوف العمومي؛ 
  اإلذاعة الوطنية واإلذاعات الجيوية

 والمحمية؛
  المجبلت المتخصصة بأمور السبلمة

 المرورية.
ة ثـ السياقة...سبلمة ووقاية فقد استعممت الحممة كؿ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ االتصالية لحممة: الراح

 استماالت الخوؼ./ 3 االستماالت العاطفية؛/ 2   / االستماالت العقبلنية؛1مف: 
رسائؿ الحممة  / 

االستمالة 
 المستعممة

 نكع الخطاب تعريفي إرشادم إقناعي

لى اإلقناع بالتحمي بالسموؾ الجديد التركيز عمى كؿ مف المداخؿ الثبلثة: التعريفية والتوعوية وصوال إ
 المرغوب

القائـ  كزارة النقؿ/ المركز الكطني لمكقاية ك األمف عبر الطرقات
 بالحممة

 المصدر: مف إعداد الباحث
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 المطمب الرابع: الحممة الثالثة: اإلفراط في السرعة تفريط في الحياة

ة التي نفذىا المركز الوطني لموقاية واألمف عبر ال تسرع فالموت أسرع، ىو شعار إلحدى الحمبلت السابق
الطرقات والتي تسمط الضوء عمى مشكمة اإلفراط في السرعة لدى بعض السائقيف، ومف أجؿ التأكيد عمى 
خطورة السرعة قاـ المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرقات بتخطيط وتنفيذ حممة أخرى يعالج فييا ىذه 

 راط في السرعة تفريط في الحياة.المشكمة تحت شعار: اإلف

 الفرع األكؿ: نظرة عامة حكؿ الحممة

مف أجؿ تحقيؽ التنسيؽ والتوافؽ بيف حمبلت التسويؽ االجتماعي لمتوعية بأمور السبلمة المرورية قاـ 
تراـ المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرقات بإعداد ىذه الحممة مف أجؿ تدعيـ الحممة السابقة والخاصة باح

قانوف المرور، غير أف ىذه الحممة كانت أكثر تركيزا واستيدافا إلحدى المخالفات المرورية والمتمثمة في اإلفراط 
في السرعة أو السرعة غير القانونية لدى بعض السائقيف األمر الذي ينتج عنو في كثير مف الحاالت عدـ 

ادث المرورية وما ينجر عنو مف إصابات وعاىات السيطرة عمى المركبة مف قبؿ السائؽ وبالتالي وقوع الحو 
 مستديمة أو حدوث وفيات باإلضافة إلى الخسائر المادية األخرى.

  الفرع الثاني: إستراتيجية الحممة

بعد التأكيد عمى السبب الرئيسي لوقوع حوادث المرور بالجزائر مف خبلؿ البحوث والدراسات التي قاـ بيا 
مف عبر الطرقات، والمتمثؿ أساسا في العامؿ البشري، وبعد التمحيص في األسباب المركز الوطني لموقاية واأل

ذات الصمة بيذا العامؿ كانت السرعة غير القانونية)اإلفراط في السرعة( في واجية الصدارة مف جممة األسباب 
األمف عبر الطرقات ذات الصمة بالعامؿ البشري، وبناءا عمى المشكمة المرصودة قاـ  المركز الوطني لموقاية و 

بتصميـ الشعار المناسب لمحممة ووضع مجموعة مف األىداؼ المعرفية والسموكية مف أجؿ رفع مستوى اإلدراؾ 
لدى الجميور المستيدؼ األولي لخطورة عدـ احتراـ السرعة القانونية. ومف أجؿ توعية الجميور المستيدؼ 

حممة عمى المزاوجة بيف العامؿ النفسي وعامؿ المعرفة في بيذه الخطورة المستشرية في الطرقات اعتمدت ىذه ال
ستراتيجية إنشاء المعاني أو  عممية اإلقناع مف خبلؿ تطبيقيا لمحتوى كؿ مف اإلستراتيجية الديناميكية النفسية وا 

 كما تسمى بإستراتجية بناء الصورة الذىنية.

ية إلى وقوع حوادث المرور بالجزائر وبعد مف أجؿ التفصيؿ أكثر في األسباب المؤد أكال/ تحديد المشكمة:
الدراسات المكثفة التي قاـ بيا المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرقات، تـ تحديد مخالفة عدـ احتراـ 
السرعة القانونية)اإلفراط في السرعة( مف قبؿ السائقيف في المرتبة األولى مف بيف جميع األسباب ذات الصمة 
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ؤدية إلى وقوع الحوادث المرورية وفي المرتبة األولى كذلؾ مقارنة باألسباب الكمية لوقوع بالعامؿ البشري الم
حوادث المرور بالجزائر، ونظرا لفداحة الوضع ومف أجؿ دؽ ناقوس الخطر جاءت ىذه الحممة لتعالج ىذه 

نتشرة في أوساط الظاىرة السمبية والتي انعكست سمبا عمى مستخدمي الطريؽ نتيجة لمسموكيات السمبية الم
السائقيف مف حيث الممارسة اليومية ليـ في قيادة السيارات بسرعة كبيرة دوف التقيد بإشارات المرور أو إحتراـ 

 قانوف المرور فيما يخص السرعات المحددة.

ية وما نظرا لؤلرقاـ القياسية بالمعنى السمبي الذي تسجمو مشكمة عدـ احتراـ السرعة القانون ثانيا/ شعار الحممة:
تخمفو مف حوادث معتبرة ومتزايدة في حوادث المرور بالجزائر، ومف أجؿ لفت االنتباه لدى السائقيف قاـ المركز 
الوطني لموقاية واألمف عبر الطرقات بإعداد الشعار الذي يجمع فيو بيف السرعة والموت وكأنيا وجياف لعممة 

  اة.اإلفراط في السرعة...تفريط في الحيواحدة كما يمي: 

بناءا مف تحميؿ المشكمة المحددة سمفا مف قبؿ المركز الوطني لموقاية واألمف عبر  ثالثا/ األىداؼ االتصالية لمحممة:
الطرقات بالجزائر، فإف ىذه الحممة تسعى إلى معالجة سموؾ السائؽ المتيور مف خبلؿ اإلفراط في السرعة 

ة وواضحة، حيث تـ في البداية التركيز عمى األىداؼ ومف ىذا المنطمؽ فقد اشتممت الحممة عمى أىدؼ معين
المعرفية بالدرجة األولى مرورا باألىداؼ العاطفية مف أجؿ الوصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ السموكية المتعمقة 

 باحتراـ السرعة القانونية المحددة حسب قواعد السير  المروري في الطريؽ. 

 أىداؼ معرفية: (1
بخطورة السرعة القانونية لدى السائقيف المتيوريف وغير المنضبطيف ما يترتب  رفع مستويات المعرفة والوعي (أ 

 عنيا مف عقوبات جزائية تطاليـ في حالة ضبطيـ مف قبؿ رجاؿ األمف المروري؛
التأكيد عمى العبلقة المباشرة بيف السرعة غير القانونية والحوادث المرورية وما ينجر عمييا مف إصابات   (ب 

 فاة وخسائر مادية؛مستديمة وحاالت و 
 دعـ االتجاىات االيجابية بالنسبة لمسائقيف الذيف يولوف أىمية بالغة في التقيد بالسرعات القانونية. (ج 
تغيير نظرة الجميور المستيدؼ حوؿ مفيـو السرعة غير القانونية مف خبلؿ خمؽ اتجاىات  أىداؼ كجدانية: (2

 سرعة غير بالقانونية بمفيـو التيور وعدـ التعقؿ؛سمبية لئلفراط في السرعة وىذا عف طريؽ ربط مفيـو ال

تعميؽ اإلحساس بالمسؤولية الشخصية لمسائؽ نحو قضية السبلمة المرورية مف خبلؿ التأكيد  أىداؼ سمككية: (3
 عمى المردود االيجابي في احتراـ قانوف المرور بما في ذلؾ احتراـ السرعة القانونية.

منػتج االجتمػاعي ليػذه الحممػة كػذاؾ مػف فكػرة اسػتخداـ المركبػة كوسػيمة مسػاعدة ينطمػؽ ال رابعا/ المنتج االجتمػاعي:
في تسييؿ الحياة اليومية لمفرد ولػيس كػنعش محمػوال عمييػا، وىػذا مػف خػبلؿ تشػجيع الممارسػة السػميمة فػي قيػادة 



  

406 
 

التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

زمػػة آلداب المركبػػة والتأكيػػد عمػػى السػػموكيات الصػػحية المتحضػػرة فػػي اسػػتعماؿ الطريػػؽ كقيمػػة دينيػػة وثقافيػػة مبل
الطريػػؽ، وفػػي الجانػػب المقابػػؿ العمػػؿ عمػػى تجنػػب السػػرعة المفرطػػة وغيػػر القانونيػػة باعتبارىػػا سػػموكا سػػمبيا ضػػارا 

 لمسائؽ وجميع مستعممي الطريؽ.

مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ األىػػداؼ المسػػطرة وبالتػػالي انجػػاح ىػػذه الحممػػة قػػاـ المركػػز الػػوطني  خامسػػا/ األسػػاليب االتصػػالية:
ر الطرقات بتوفير الدعـ االتصػالي مػف خػبلؿ االسػتعانة بمختمػؼ القنػوات االتصػالية باإلضػافة لموقاية واألمف عب

إلػػى تسػػخير العديػػد مػػف وسػػائؿ اإلعػػبلـ واالتصػػاؿ الوطنيػػة مػػف أجػػؿ توصػػيؿ مختمػػؼ الرسػػائؿ التػػي حممتيػػا ىػػذه 
ؾ ايجػابي يتمثػؿ فػي التػزاـ الحممة والعمؿ عمى ترسيخ أىدافيا المعرفية لدى السائقيف، وبالتالي الوصوؿ إلى سػمو 

السائقيف بمعايير القيادة السميمة مف خبلؿ التقيد بالسرعات القانونية المنصوص عمييا في قػانوف السػير المػروري 
 كما يمي:

 تقديـ ومضات إعبلنية في التمفزيوف الجزائري العمومي؛  (1
 تقديـ ومضات إعبلنية في اإلذاعة الوطنية األولى والثانية والثالثة؛ (2
 قديـ ومضات إعبلنية في مختمؼ اإلذاعات المحمية والجيوية؛ت (3
 توزيع العديد مف المطويات لمسائقيف مف خبلؿ االستعانة برجاؿ الشرطة والدرؾ الوطنييف عبر الطرقات؛ (4
 وضع الكثير مف الممصقات في الشوارع؛ (5
 عقد ندوات ولقاءات تحسيسية عبر مناطؽ الوطف. (6
 ي عممية التوعية والتحسيس بأىمية التقيد بالسرعة القانونية،إشراؾ جمعيات المجتمع المدني ف (7
تحت عنواف: اإلفراط في السرعة؛ تفريط في  2009عقد األسبوع العربي لمسبلمة العربية بالجزائر عاـ  (8

 الحياة، وىو نفس شعار الحممة. ويمكننا تمخيص حيثيات الحممة مف خبلؿ الجدوؿ الموالي:
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 اإلفراط في السرعة... تفريط في الحياة حممة(:27جدكؿ رقـ )
الجميكر  الجميكر األكلي ) األساسي( الجميكر الثانكم )المساعد(

األسرة/ جمعيات المجتمع المدني/ اإلعبلميوف/  المستيدؼ
الباحثوف/ الرأي العاـ/ األجيزة الحكومية وغير 
 الحكومية ذات التأثير في قضايا السبلمة المرورية...؛

 السائقوف

مستكل  مستكل المعرفة السمكؾ السائد
المعرفة 
كالسمكؾ 
 السائد

 عدـ احتراـ قانوف السير المروري؛ 
 عدـ احتراـ السرعة القانونية؛ 
 .كثرة المخالفات المرورية المرتكبة 

التقيد بتعميمات السبلمة المرورية مف خبلؿ 
احتراـ السرعة القانونية المنصوص عمييا 

 ي.حسب قواعد السير المرور 
 تنمية مستوى المعرفة بأىمية السياقة السميمة؛ 
  تنمية مستوى المعرفة واإلدراؾ والوعي بأىمية قانوف المرور في تسيير الحركة المرورية

 وتحقيؽ السبلمة المرورية؛
 تصحي  السموكيات السمبية لدى بعض السائقيف فيما يخص احتراـ السرعة القانونية؛ 
 خاصة بالتقيد بالسرعات القانونية المسموح بيا.دعـ االتجاىات االيجابية ال 

مستكل التغيير 
 المطمكب

النمكذج  نمكذج تدفؽ المعمكمات النمكذج السمككي
إقناع الجميور المستيدؼ بأف سبلمتيـ مرىونة  االتصالي

باحتراـ قانوف المرور واحتراـ السرعة القانونية، في 
في  حيف أف السرعة المفرطة تعادؿ حتميا التفريط

 حياة السائؽ، 

توصيؿ المعمومات والمعارؼ إلى أفراد 
الجميور المستيدؼ حوؿ أىمية ودور قانوف 
المرور في تحقيؽ السبلمة لجميع مستعممي 

 الطريؽ مف خبلؿ احتراـ السرعة القانونية.
 قنكات االتصاؿ كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية كسائؿ االتصاؿ الشخصي

 دانية؛الزيارات والفعاليات المي 
 المحاضرات والندوات؛ 
  وسائؿ االتصاؿ الحديثة كالياتؼ المحموؿ

 واالنترنيت. 

 التمفزيوف العمومي؛ 
  اإلذاعة الوطنية واإلذاعات الجيوية

 والمحمية؛
  المجبلت المتخصصة بأمور السبلمة

 المرورية.
فقد استعممت الحممة  مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ االتصالية لحممة: اإلفراط في السرعة تفريط في الحياة،

 استماالت الخوؼ./ 3 االستماالت العاطفية؛/ 2   / االستماالت العقبلنية؛1كؿ مف: 
رسائؿ الحممة  
/ االستمالة 
 المستعممة

 نكع الخطاب تعريفي إرشادم إقناعي
الجديد التركيز عمى كؿ مف المداخؿ الثبلثة: التعريفية والتوعوية وصوال إلى اإلقناع بالتحمي بالسموؾ 

 المرغوب
 القائـ بالحممة كزارة النقؿ/ المركز الكطني لمكقاية ك األمف عبر الطرقات

 المصدر: مف إعداد الباحث

انطبلقا مف التحميؿ السابؽ لمحمبلت التسويقية االجتماعية الثبلث التي قمنا باستعراضيا في ىذا المبحث، 
اية واألمف عبر الطرقات وتحت إشراؼ وزارة النقؿ، وىي عينة والتي كانت مف إعداد وتنفيذ المركز الوطني لموق
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بسيطة وميسرة مف مجمؿ العديد مف الحمبلت التي قدميا المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرقات إلى 
الجميور األولي)السائقيف( أو إلى الجميور المستيدؼ الثانوي)المجتمع الجزائري ككؿ( ذات الصمة بموضوع 

متطمبات السبلمة المرورية، ولمتعمؽ أكثر في  معرفة مدى مساىمة ىذه الحمبلت في توعية الجميور التوعية ب
الجزائري بأمور السبلمة المرورية كاف المبحث الثالث والرابع كتكممة لما تـ عرضو لحد اآلف مف خبلؿ معرفة 

 أراء المبحوثيف مف عينة الدراسة حوؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي.
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 المبحث الثالث: عرض كتحميؿ نتائج الدراسة الميدانية

تحقيقا ألىداؼ الدراسة في التعرؼ عمى مدى فاعمية حمبلت التسويؽ االجتماعي في توعية الجميور 
بأمور السبلمة المرورية وتحقيؽ الوعي المروري، قاـ الباحث بإعداد استمارة االستقصاء وكذلؾ التحقؽ مف 

استمارة موزعة عمى أفراد عينة الدراسة، وقد تـ  540ا وبعدىا قاـ بتوزيع االستمارات البالغ عددىاصدقيا وثباتي
استمارة، فكاف بذلؾ عدد االستمارات القابمة لمتحميؿ  13استمارة والتي تـ استبعاد منيا  464استرجاع 

اد عينة الدراسة كـ يوضحو ( مف االستمارات الموزعة عمى أفر % 83.52بنسبة ) استمارة 451اإلحصائي ىو 
حيث تـ ترميز البيانات ومف ثـ تشغيميا باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـو (، 28الجدوؿ رقـ )

إف عرض وتحميؿ نتائج الدراسة الميدانية يعد المبحث األكثر أىمية في ىذه . (SPSS version 19)االجتماعية
لوصفية لعينة الدراسة مف خبلؿ التعرض لمخصائص الديموغرافية، عرض وتحميؿ النتائج ا الدراسة حيث يتناوؿ

 وكذلؾ عادات التعرض والسموؾ االتصالي ألفراد الجميور المستيدؼ.

 (: تكزيع استمارة الدراسة28الجدكؿ رقـ )
 اإلحصائي النيائي القابؿ لمتحميؿ المستبعد المفقود المسترجع التوزيع عدد االستمارات

 451 13 76 464 540 المجمكع
 % 83.52  % 02.41 % 14.07 % 85.93 % 100 النسبة

 المصدر: مف إعداد الباحث

 
 المطمب األكؿ: نتائج التحميؿ الكصفي لعينة الدراسة

سيتـ التعرؼ عمى مجتمع الدراسة مف خبلؿ معرفة مبلم  المبحوثيف الذيف تـ إجراء ىذه الدراسة عمييـ، 
معرفة مدى تأثيرىا أو تأثير بعضيا عمى بعض المتغيرات التي سيتـ لما ليذه الخصائص مف أىمية في 

وذلؾ مف خبلؿ التعرض لمخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة مف  .فحصيا وذات العبلقة بموضوع الدراسة
حيث النوع، العمر، المستوى التعميمي، المينة، المستوى المعيشي ومكاف اإلقامة كما ىو موض  في الفروع 

 ة:التالي

 الفرع األكؿ: النكع)الجنس(

(، بينما % 80.30(، أف غالبية أفراد العينة ىـ مف الذكور إذ بمغت نسبتيـ )29يتض  مف الجدوؿ رقـ )
 ( فقط.% 19.70بمغت نسبة اإلناث )
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 (: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس29الجدكؿ رقـ )

 (%النسبة المئكية  ) العدد الجنس

 80.30 362 ذكر

 19.70 89 أنثى

 100 451 المجمكع

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة

 
يدؿ الجدوؿ السابؽ عمى توفر العنصر النسائي ضمف أفراد عينة الدراسة مما قد ينعكس إيجابا عمى تقديـ 

بما تعكس إلى حد ما واقع قيادة السيارة وجية نظر موضوعية، وىذا بالرغـ مف كونيا نسبة ضعيفة جدا والتي ر 
 في والية سطيؼ ككؿ.

 الفرع الثاني: العمر

( سنة وىي 33-26( مف أفراد العينة تتراوح أعمارىـ ما بيف)%35.9( أف)30يتض  مف الجدوؿ رقـ)
قدرت ( سنة وذلؾ بنسبة 25-18أعمى نسبة في فئة المبحوثيف، تمييا في المرتبة الثانية الفئة العمرية بيف)

( سنة في المرتبة الثالثة وذلؾ بنسبة قدرت 41-34(، وبعدىا مباشرة كانت الفئة العمرية بيف)%23.1بػ)
(   في %11.3( فقد جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة قدرت بػ)49-41(، أما الفئة العمرية ما بيف)%21.3بػ)

سنة فما فوؽ وذلؾ بنسبة قدرت  50بيف حيف سجمت أدنى نسبة في فئة المبحوثيف والذيف تتراوح أعمارىـ ما
( وقد تبدو ىذه النسبة منطقية نوعا ما ومتناسبة مع مجتمع يشكؿ فيو الشباب فئة األغمبية بنسبة %08.4بػ)

 ( أو تزيد.% 70حوالي )

 (: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر30الجدكؿ رقـ )
 (%النسبة المئكية ) العدد العمر
18-25 104 23.1 
26-33 162 35.9 
34-41 96 21.3 
42-49 51 11.3 
 08.4 38 فما فكؽ 50

 100 451 المجمكع
 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

تدؿ النتيجة السابقة عمى وجود التنوع في أعمار عينة الدراسة مما قد ينعكس إيجابا عمى تقديـ وجية نظر 
حيث يضمف ذلؾ التعرؼ عمى براء المستويات العمرية المختمفة بما تحممو مف خبرات متراكمة  موضوعية،

 لؤلثر االتصالي لحمبلت التسويؽ االجتماعي التوعوية في مجاؿ السبلمة المرورية.

 الفرع الثالث: المستكل التعميمي

، غير أف المستوى الجامعي ( تواجد ستة مستويات تعميمية تمثؿ عينة الدراسة31يتض  مف الجدوؿ رقـ)
 19.5( و)%23.3(، ثـ يميو المستوى الثانوي والمتوسط بنسب)%40.8كاف المستوى الشائع بنسبة قدرت بػ)

(، وبعدىا مباشرة كاف المستوى %10.9( عمى التوالي، ليأتي بعد ذلؾ مستوى الدراسات العميا بنسبة)%
ستوى األمي األقؿ حضورا وذلؾ بنسبة ضعيفة جدا قدرت (، في حيف كاف الم%04.7االبتدائي بنسبة قدرت بػ)

(، ومف ىذا المنطمؽ فبل بد أف تتـ مراعاة ىذه الفئة عمى وجو الخصوص وعدـ إغفاليا عند وضع %00.9بػ)
برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي لمتوعية بأمور السبلمة المرورية مف خبلؿ اختيار الوسيمة االتصالية 

 ا.األنسب لمتواصؿ معي

 (: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستكل التعميمي31الجدكؿ رقـ )
 (%النسبة المئكية ) العدد المستكل التعميمي

 00.9 04 أمي
 04.7 21 ابتدائي
 19.5 88 متكسط
 23.3 105 ثانكم
 40.8 184 جامعي

 10.9 49 دراسات عميا
 100 451 المجمكع

 العتماد عمى تفريغ بيانات االستمارةالمصدر: مف إعداد الباحث با

 
النتيجة السابقة تدؿ عمى تنوع المستويات التعميمية ألفراد عينة الدراسة، ونظرا لتأثير المستوى الدراسي في 
تكويف معارؼ واتجاىات وسموكيات األفراد نحو موضوع ما، مما يعني أف براء ىؤالء المبحوثيف ستكوف قيمة 

مية فيما يتعمؽ بموضوع الدراسة حوؿ مدى وعييـ بأمور السبلمة المرورية نتيجة لؤلثر وستتأثر بخمفيتيـ العم
 االتصالي الذي قد تتركو حمبلت التسويؽ االجتماعي فييـ.
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 الفرع الرابع: المينة

( أف توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الميتة كاف متنوعا كذلؾ حيث كانت 32يوض  الجدوؿ رقـ)
( ثـ تمييا مينة األعماؿ الحرة بنسبة قدرت %23.3ت ىي الفئة األولى وذلؾ بنسبة قدرت  بػ)فئة اإلطارا

( و %12.2(، وتأتي فئة الطمبة وفئة التجار في المرتبة الثالثة والرابعة عمى التوالي بنسب قدرت بػ)%18.2بػ)
ليف بنسب متقاربة عمى التوالي: (، ثـ تمييا بقية الفئات كما يمي: فئة األساتذة والموظفيف والبطا%11.8بػ)
(. في حيف أف بقية الفئات األخرى فقد كانت بنسب ضعيفة وأقؿ مف %08.4(، بػ)%09.5(، بػ)%09.8بػ)
 ( كما يوضحو الجدوؿ التالي. %5بػ)

 (: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المينة32الجدكؿ رقـ )
 (%النسبة المئكية ) العدد المينة
 23.3 105 إطار

 18.2 82 أعماؿ حرة
 12.2 55 طالب
 11.8 53 تاجر
 09.8 44 أستاذ
 09.5 43 مكظؼ
 08.4 38 بطاؿ
 04.7 21 متقاعد
 01.8 08 سائؽ
 00.4 02 فناف
 100 451 المجمكع

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة

 
 الفرع الخامس: المستكل المعيشي

( أف توزيع فراد عينة الدراسة حسب المستوى المعيشي كاف متباينا جدا، حيث 33دوؿ رقـ)يوض  الج
(، ثـ تمتيا %90.9احتمت الطبقة االجتماعية ذات المستوى المعيشي المتوسط الصدارة وذلؾ بنسبة قدرت بػ)

(، في حيف احتمت %08الطبقة االجتماعية ذات المستوى المعيشي المنخفض في المرتبة الثانية بنسبة قدرت بػ)
 (.%01.1الطبقة االجتماعية ذات المستوى المعيشي المرتفع المركز األخير بنسبة ضعيفة قدرت بػ)
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 (: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستكل المعيشي33الجدكؿ رقـ )
 (%النسبة المئكية  ) العدد المستكل المعيشي

 08 36 منخفض
 90.9 410 متكسط
 01.1 5 مرتفع

 100 451 المجمكع
 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة

 
 الفرع السادس: مكاف اإلقامة

يبيف الجدوؿ التالي أف توزيع أفراد عينة الدراسة كاف بنسب متساوية تقريبا بيف كؿ دوائر سطيؼ التسعة 
ما نبلحظو عمى كؿ مف الدوائر التالية: سطيؼ، عيف ( وىو %13.3المعنية بالدراسة وذلؾ بنسبة قدرت بػ)

( لكف في مجمميا %10أرنات، العممة، عيف بزاؿ، قجاؿ، غير أف بقية الدوائر فقد كانت بنسبة أقؿ مف بػ)
 (.34متقاربة مف بعضيا البعض كما يوضحو الجدوؿ رقـ)

 (: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكاف اإلقامة34الجدكؿ رقـ )
 (%النسبة المئكية) العدد مكاف اإلقامة
 13.3 60 دائرة سطيؼ
 13.3 60 ع.أرنات
 13.3 60 العممة
 13.3 60 عيف آزاؿ
 13.3 60 قجاؿ
 09.8 44 عمكشة
 08.9 40 بكقاعة

 08.6 39 صالح بام
 06.2 28 حماـ السخنة
 100 451 المجمكع

 انات االستمارةالمصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بي

 
النتيجة السابقة تدؿ عمى تنوع أماكف اإلقامة ألفراد عينة الدراسة بيف تسع دوائر لوالية سطيؼ حيث تـ 
توزيع االستمارات بنسب متساوية بيف الدوائر المعنية بالدراسة غير أف بعض الدوائر كانت فييا عدد مف 

ي وىو ما يفسر ذلؾ التفاوت في النسب كما ما يوضحو االستمارات المفقودة أو غير قابمة لمتحميؿ اإلحصائ
 الجدوؿ السابؽ. 
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 المطمب الثاني: عادات التعرض كالسمكؾ االتصالي ألفراد العينة

تعتبر خاصية التعرض لوسائؿ االتصاؿ مف بيف أىـ الخصائص المستعممة في البحوث االتصالية 
د القابؿ لمقياس، كما تعتبر ىذه الخاصية أحد المعايير الخاصة بدراسة الجميور باعتبار التعرض العامؿ الوحي

اليامة التي يمكف االعتماد عمييا في تقييـ مدى نجاح حمبلت التسويؽ االجتماعي وفاعميتيا، وىذا انطبلقا مف 
 ربط ىذه الخاصية مع البعد اإلدراكي لمجميور المستيدؼ وتأثيره كذلؾ عمى البعد الوجداني والسموكي لو.

 ألكؿ: التعرض لمكسائؿ االتصاليةالفرع ا

( نبلحظ تنوعا في العادات االتصالية ألفراد عينة الدراسة مف خبلؿ 35انطبلقا مف نتائج الجدوؿ رقـ)
( ثـ تمييا %36.63تنوع الوسائؿ االتصالية حيث سجمت أعمى نسبة لمتعرض لمتمفزيوف بنسبة قدرت بػ)

ر نوع ما عف اإلذاعة التي جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة ( وبفارؽ كبي%31.51االنترنيت بنسبة قدرت بػ)
(، في حيف نجد التعرض لممطويات %12.06( ثـ تمييا مباشرة الصحؼ بنسبة قدرت بػ)%17.52قدرت بػ)

( عمى %00.80( و)%01.48والممصقات وكذلؾ المجبلت في المركزيف األخيريف وذلؾ بنسبة قدرت بػ)
 التوالي.

 كزيع أفراد عينة الدراسة حسب التعرض لمكسائؿ االتصالية(: ت35الجدكؿ رقـ )
نسبة التعرض  التكرار الكسائؿ االتصالية

 العامة 
نسبة التعرض 
 لكؿ كسيمة

 71.40 36.63 322 التمفزيكف
 34.15 17.52 154 اإلذاعة
 23.50 12.06 106 الصحؼ
 01.55 00.8 7 المجالت

 02.88 01.48 13 المطكيات كالممصقات
 61.42 31.51 277 نترنيتاأل 
 -- 100 879 المجمكع

 32.48 27.90 المتكسط المرجح لنسبة التعرض
 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة

 
النتيجة السابقة تدؿ عمى تعرض أفراد عينة الدراسة لموسائؿ االتصالية وىذا في حد ذاتو يعتبر مؤشر ميـ 

ابعة األفراد لمختمؼ القضايا التي تبثيا وتنشرىا وسائؿ االتصاؿ والتي مف بينيا ربما نجد أمور عمى مدى مت
وقضايا تتعمؽ بالسبلمة المرورية مما قد يخمؽ لدييـ نوع مف اإلدراؾ واإلىتماـ كما تنص عميو نظرية في 

النتيجة السابقة كذلؾ عمى  مف ىذه األطروحة. كما تدؿ وؿاعي التي عالجناه في الفصؿ األالتسويؽ االجتم
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

التغير الحاصؿ في العادات االتصالية لدى الجميور المستيدؼ وىذا مف خبلؿ صعود االنترنيت في المرتبة 
الثانية قبؿ اإلذاعة األمر الذي يمكف تفسيره عمى أنو تحوال جذريا يمس العادات االتصالية لمجميور مف خبلؿ 

ية إلى وسائؿ اإلعبلـ االجتماعية نتيجة لمثورة التقنية التي يشيدىا مجاؿ االنتقاؿ مف وسائؿ اإلعبلـ الجماىير 
االتصاؿ بالجزائر، وعمى العمـو فإف نسبة التعرض ألفراد عينة الدراسة يبقى دوف المتوسط بنسبة قدرت بػ 

أيف (، نتيجة لمضعؼ المبلحظ لمتعرض في بعض الوسائؿ االتصالية كما ىو الحاؿ بالنسبة لممجبلت %28ػ)
 تبقى نسبة المقروئية ليا ضعيفة جدا مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.

 الفرع الثاني: مدة متابعة الكسائؿ التصالية

( أف األغمبية مف أفراد عينة الدراسة يستعمموف الوسائؿ االتصالية السابقة لمدة 36يتض  مف الجدوؿ رقـ)
( مف المبحوثيف %23.50(، في حيف أف)% 68.50تترواح بيف الساعة إلى أربع ساعات أي بنسبة قدرت بػ )

يتابعونيا لمدة أقؿ مف ساعة ثـ تأتي في المرتبة األخيرة مدة التعرض لخمس ساعات فما فوؽ وذلؾ بنسبة 
 (.% 08قدرت بػ)

 (: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب مدة المتابعة لمكسائؿ االتصالية36الجدكؿ رقـ )
 (%ئكية )النسبة الم التكرار مدة التعرض
 23.5 106 أقؿ مف ساعة

 47.2 213 ساعة2 -ساعة 1
 21.3 96 ساعات 3-4
 08 36 ساعات فما أكثر 5

 100 451 المجمكع
 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة

 
ا ىو موض  في ويمكننا التفصيؿ في خاصة التعرض لموسائؿ االتصالية مف طرؼ أفراد عينة الدراسة كم

 الجدوؿ التالي:
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 (: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرم التعرض كمدة التعرض37الجدكؿ رقـ )
  مدة  التعرض

 الكسائؿ
 االتصالية 

 أقؿ مف ساعة سا2-سا1 ساعات 4-3 ساعات فما فكؽ 5 المجمكع
 ؾ (%) ؾ (%) ؾ (%) ؾ (%) ؾ (%)

 التمفزيكف 68 21.12 170 52.8 67 20.8 17 05.28 322 100
 اإلذاعة 33 21.43 74 48.05 37 24.03 10 06.49 154 100
 الصحؼ 31 29.25 48 45.28 22 20.75 5 4.72 106 100
 المجالت 01 14.28 03 42.86 03 42.86 00 00 07 100
 الممصقات كالمطكيات 03 23.08 04 30.77 04 30.77 02 15.38 13 100
 االنترنيت 54 19.5 128 46.21 64 23.10 31 11.19 277 100
 المجمكع 190 21.62 427 48.58 197 22.41 65 07.39 879 100

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة

 
( أف أعمى نسبة في متابعة لموسائؿ االتصالية كانت ممثمة في الصحؼ 37توض  نتائج الجدوؿ رقـ)

التي تتراوح ألقؿ مف ساعة، أما بالنسبة لممدة الزمنية التي تتراوح بيف الساعة والساعتيف فقد افتؾ لممدة الزمنية 
ساعات فقد كانت أعمى  4و3التمفزيوف المرتبة األولى، غير أف األمر يختمؼ في المدة الزمنية التي تتراوح بيف 

 نسبة فييا ممثمة لممجبلت. 

 يكر لمكضكع السالمة المركريةالفرع الثالث: السمكؾ االتصالي لمجم

باإلضافة إلى خاصية التعرض لوسائؿ االتصاؿ والتي تعد مف أىـ األمور الحاسمة في تكويف السموؾ 
االتصالي ألفراد الجميور المستيدؼ تبقى خاصية متابعة ىذا الجميور لحصص وبرامج السبلمة المرورية مف 

ـ وكذلؾ تكويف الصورة اإلدراكية لو. وعمى ىذا األساس بيف الميمة كذلؾ في تكويف الوعي المروري السمي
سوؼ نفصؿ في كؿ مف مدى المتابعة ليذا الجميور لحصص وبرامج السبلمة المرورية مف جية ومف جية 

 ثانية مدى متابعتو لحمبلت التسويؽ االجتماعي ذات البعد المروري كما يأتي.

( أف نسبة األفراد الذيف 38يبيف الجدوؿ رقـ ) :بالسالمة المركرية مدل متابعة الجميكر لمحصص كالبرامج الخاصة /أكال
(، أما الذيف يتابعونيا أحيانا فقد بمغت % 04.2يتابعوف حصص وبرامج السبلمة المرورية بصفة دائمة تقدر بػ)

قدر (، في حيف أف نسبة األفراد الذيف ال يتابعوف تمؾ الحصص والبرامج فقد كانت نسبتيـ ت% 64.3نسبتيـ )
 (،  %31.5بحوالي)
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 (: مدل متابعة أفراد العينة لحصص كبرامج السالمة المركرية38الجدكؿ رقـ )
 (%النسبة المئكية ) التكرار شكؿ المتابعة

 04.2 19 دائما
 64.3 290 أحيانا

 31.5 142 عدـ المتابعة
 100 451 المجمكع

 االستمارةالمصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات 

 
تدؿ النتائج السابقة أف أغمبية أفراد عينة الدراسة تتابع حصص وبرامج السبلمة المرورية بنسبة قدرت 

( بشكؿ دائـ أو متقطع وىو ما قد يفسر عف مدى اىتماميـ بأمور السبلمة المرورية، وعند التعمؽ %68.5بػ)
برامج تبيف أنيا كانت منصبة بشكؿ أكبر مف أجؿ في تحديد الدوافع واألسباب وراء متابعتيـ ليذه الحصص وال

اكتساب معمومات مرورية ثـ تمييا الدوافع الخاصة باإلطبلع عمى القوانيف وأخيرا كاف مجرد الفضوؿ وتمضية 
 الوقت كما يوضحو الجدوؿ التالي.

 (: دكافع متابعة أفراد العينة لحصص كبرامج السالمة المركرية39الجدكؿ رقـ )
 (%النسبة المئكية ) كرارالت الدكافع

 50.82 186 الكتساب معمكمات مركرية
 33.61 123 لإلطالع عمى القكانيف
 15.57 57 الفضكؿ كتمضية الكقت

 100 366 المجمكع
 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة

 
سة ذات المحتوى المروري كانت حصة في ولمعرفة أىـ البرامج والحصص المفضمة لدى أفراد عينة الدرا

( ثـ يمييا برنامج طريؽ العافية بنسبة قدرت %60.52التأني السبلمة في المرتبة األولى بنسبة قدرت بػ)
(، أما بقية البرامج والحصص فقد كانت بنسب ضعيفة ومتقاربة تقريبا كما يوضحو الجدوؿ %14.24بػ)

 (.40رقـ)
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 لحصص كالبرامج حسب األىمية لدل أفراد العينة(: ترتيب ا40الجدكؿ رقـ )
 الترتيب (%النسبة المئكية ) التكرار البرامج كالحصص

 01 60.52 187 حصة في التأني السالمة
 02 14.24 44 برنامج طريؽ العافية

 03 06.80 21 برنامج ألمنكـ
 04 06.47 20 برنامج سر في أماف

 05 06.15 19 كريةالمعارض كالفعاليات حكؿ السالمة المر 
 06 05.82 18 برنامج ضكابط مركرية

 100 309 المجمكع
 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة

 
انطبلقا مف التحميؿ السابؽ يتض  لنا أف  :مدل كصكؿ رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي لمجميكر المستيدؼ /ثانيا

بنوع مف االىتماـ والمتابعة لبرامج السبلمة المرورية ومف أجؿ التعمؽ أكثر في ىذا الجميور المستيدؼ يتميز 
 االىتماـ سوؼ نعمؿ عمى تحميؿ ىذا االىتماـ تجاه حمبلت التسويؽ االجتماعي.

( أف عدد األفراد الذيف يتابعوف حمبلت 41يبيف الجدوؿ رقـ): / متابعة أفراد العينة لحمالت التسكيؽ االجتماعي1
( % 54.30فردا مف أفراد عينة الدراسة أي بنسبة تقدر بػ) 451فردا مف بيف  245سويؽ االجتماعي كاف الت

 كما ىو موض  في الجدوؿ التالي. 

 (: متابعة أفراد العينة لحمالت التسكيؽ االجتماعي41الجدكؿ رقـ )
 (%النسبة المئكية ) التكرار المتابعة
 54.3 245 نعـ
 45.7 206 ال
 100 451 المجمكع

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة

 
النتيجة السابقة تدؿ عمى أف نسبة وصوؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي كانت مقبولة، كما تدؿ كذلؾ عمى 

 ( مف أفراد عينة الدراسة ال يتابعوف حمبلت التسويؽ االجتماعي ذات الصمة بالتوعية% 45.7أف حوالي)
والسبلمة المرورية، ولمتعمؽ أكثر في أىـ الدوافع وراء عدـ ىذه المتابعة كانت النتائج موضحة في الجدوؿ 

 التالي:
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 (: أسباب عدـ متابعة رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي42الجدكؿ رقـ )
 الترتيب (%النسبة المئكية ) التكرار األسباب

 01 50.45 112 عدـ التصادؼ معيا
 02 22.07 49 سبب معيفال يكجد 

 03 10.81 24 عدـ اإلعجاب كضعؼ االنتباه
 04 08.11 18 عدـ كجكد فائدة مف كرائيا

التشاؤـ مف رؤيتيا أك سماعيا أك 
 قراءتيا

15 06.76 05 

 06 01.80 04 عدـ االىتماـ بمكضكع السالمة المركرية
 100 222 المجمكع

 تفريغ بيانات االستمارةالمصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى 

 
النتيجة السابقة توض  أف مف بيف أىـ الدوافع واألسباب وراء عدـ متابعة حمبلت التسويؽ االجتماعي مف 

مفردة وبنسبة  112قبؿ أفراد عينة الدراسة كاف عدـ التصادؼ مع ىذه الحمبلت إطبلقا وذلؾ ما عبرت عنو 
( مف جممة األسباب وىي نسبة % 50.45جمالية قدرت بػ)( مف عينة الدراسة وبنسبة إ% 54.37قدرت بػ)

مرتفعة مما يدؿ عمى وجود ضعؼ في وصوؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي ألفراد الجميور المستيدؼ، في 
( % 45.7حيف كاف دافع عدـ االىتماـ بموضوع السبلمة المرورية فقد كاف ضعيفا جدا بنسبة قدرت بحوالي)

(. أما في الجية المقابمة ولمتفصيؿ أكثر في مدى اىتماـ أفراد عينة الدراسة 41)كما ىو موض  في الجدوؿ رقـ
بيف برامج وحصص السبلمة المرورية مف جية وبيف حمبلت التسويؽ االجتماعي لمتوعية بأمور السبلمة 

 .المرورية فسوؼ نوض  ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ التالي

 سكيؽ االجتماعي كبرامج السالمة المركرية(: العالقة بيف متابعة حمالت الت43الجدكؿ رقـ )
  طبيعة متابعة حصص كبرامج السالمة المركرية

متابعػػػػػػػػػػػة حمػػػػػػػػػػػالت  عدـ المتابعة أحيانا بشكؿ دائـ المجمكع
 ؾ ؾ ؾ ؾ (%) التسكيؽ االجتماعي

 نعـ 54 181 10 245 54.3

 ال 88 109 09 206 45.7
 
100 

  ؾ 142 290 19 451
 (%) 31.5 64.3 04.2 المجمكع

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة

 
مفردة مف عينة الدراسة ال تتابع حصص وبرامج السبلمة المرورية لكنيا  54النتيجة السابقة توض  عمى 

ة في نفس الوقت تتعرض وتتابع رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي التوعوية ذات الصمة بمفيـو السبلم
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

مفردة مف عينة الدراسة ال تتابع عمى اإلطبلؽ كؿ مف حصص وبرامج السبلمة  88المرورية في حيف أف 
مفردة مف عينة الدراسة  245مفردة مف أصؿ  191المرورية وال حتى حمبلت التسويؽ االجتماعي، في حيف 

سواء بصفة دائمة أو  يتابعوف حمبلت التسويؽ االجتماعي باإلضافة إلى حصص وبرامج السبلمة المرورية
مفردة والتي تتابع حصص وبرامج السبلمة  118بصفة متقطعة. أما بقية أفراد عينة الدراسة والتي تقدر بحوالي 

 المرورية سواء بصفة دائمة أو متقطعة فإنيا ال تتابع حمبلت التسويؽ االجتماعي عمى اإلطبلؽ.

ينة الدراسة لرسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي ومف أجؿ التعمؽ أكثر حوؿ طبيعة وشكؿ متابعة أفراد ع
 فيمكننا التفصيؿ في ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ الموالي:

 (: طبيعة متابعة أفراد العينة لحمالت التسكيؽ االجتماعي44الجدكؿ رقـ )
 (%النسبة المئكية ) التكرار شكؿ المتابعة

 05.31 13 بشكؿ دائـ كمتكاصؿ
 74.28 182 بشكؿ متقطع

 20.41 50 يؼ كنادربشكؿ ضع
 100 245 المجمكع

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة

 
مفردة تتابع حمبلت التسويؽ االجتماعي  245مفردة مف أصؿ  13النتيجة السابقة توض  أف حوالي 

عينة الدراسة فتتابع رسائؿ  ( وىي نسبة ضعيفة جدا، أما باقي أفراد% 05.31بشكؿ دائـ ومستمر وذلؾ بنسبة)
( وىو ما قد % 94.69حمبلت التسويؽ االجتماعي سواء بشكؿ متقطع أو بشكؿ ضعيؼ ونادر وذلؾ بنسبة )

 يعكس نتائجا مختمفة لتأثيرات رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي بيف أفراد عينة الدراسة.

( الوسيمة االتصالية التي تـ 45يوض  الجدوؿ رقـ): / الكسيمة االتصالية لمتعرؼ عمى حمالت التسكيؽ االجتماعي2
التعرؼ بواسطتيا عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي مف قبؿ أفراد عينة الدراسة، حيث احتؿ التمفزيوف صدارة 

( ثـ تميو كؿ مف اإلذاعة واالنترنيت وذلؾ بنسب متقاربة % 27.02قائمة الوسائؿ االتصالية بنسبة قدرت بػ)
( عمى التوالي، في حيف جاءت الممصقات في الصؼ الرابع بنسبة قدرت % 17.21( و)% 17.38)
( كما ىو موض  في الجدوؿ % 10( لتأتي بعدىا بقية الوسائؿ االتصالية تباعا بنسب أقؿ مف )% 10.16بػ)

 التالي.
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 (: كسيمة التعرؼ عمى حمالت التسكيؽ االجتماعي45الجدكؿ رقـ )
 الترتيب (%سبة المئكية )الن التكرار الكسائؿ االتصالية

 01 27.02 157 التمفزيكف
 02 17.38 101 اإلذاعة
 03 17.21 100 االنترنيت
 04 10.16 59 الممصقات

 05 08.61 50 الياتؼ النقاؿ
 06 06.20 36 الصحؼ

 07 06.71 39 المعارض كالفعاليات الميدانية
 08 03.44 20 المطكيات
 09 02.24 13 المحاضرات
 10 01.03 06 تالمجال

 100 581 المجمكع
 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة

 
النتيجة السابقة تدؿ عمى سيطرة وسائؿ االتصاؿ منخفضة االرتباط كأفضؿ وسيمة لتعرؼ أفراد عينة 

ط فقد جاءت في الدرجة الدراسة عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي، في حيف وسائؿ االتصاؿ مرتفعة االرتبا
 الثانية وبنسب ضعيفة جدا مقارنة مع األولى.

جاءت كثافة رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي : / كثافة رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي في الكسائؿ االتصالية4
اتصالية  بنسب متفاوتة ومختمفة باختبلؼ الوسائؿ االتصالية حيث احتمت اإلذاعة المرتبة األولى كأفضؿ وسيمة

( والذي 3.61مف حيث كثافة رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي المبثوثة فييا وذلؾ بمتوسط حسابي قدره)
مف سمـ ليكرت الخماسي والذي يوافؽ عبارة وجود رسائؿ كثيفة في ىذه  3.4-4.2ينتمي لممجاؿ الرابع

(، 3.43نية التمفزيوف بمتوسط حسابي قدره)الوسيمة االتصالية، ونفس األمر ينطبؽ عمى الوسيمة الجماىيرية الثا
في حيف نجد أف كثافة رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي في االنترنيت قد كاف بدرجة أقؿ مف الوسيمتيف 

والذي يعني أف  2.6-3.4( والذي ينتمي لممجاؿ3.06االتصاليتيف السابقتيف وذلؾ بمتوسط حسابي قدره)
ماعي حسب أفراد عينة الدراسة قد كاف متوسطا، ونفس األمر ينطبؽ عمى كثافة رسائؿ حمبلت التسويؽ االجت

( عمى التوالي، في حيف أف بقية 2.75( و)2.80كؿ الممصقات والصحؼ وذلؾ بمتوسط حسابي قدره )
الوسائؿ االتصالية األخرى فقد كانت كثافة رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي فييا ضعيفة حسب أفراد عينة 

 (.46يوضحو الجدوؿ رقـ) الدراسة كما
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 

 (: كثافة رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي في الكسائؿ االتصالية46الجدكؿ رقـ )
 
 
 

 الكسيمة

 كثافة رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي

سط
متك

ال
 

بي
سا
الح

 
 

رم
عيا
الم
ؼ 
حرا
االن

 

يب
ترت
ال

 
 

مكافؽ 
 جدا

غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  محايد مرافؽ
 مكافؽ

غير مكافؽ 
مكع جدا

مج
ال

 
 ثانيا 1.049 3.43 245 11 28 105 46 55 ؾ يكفالتمفز 

% 22.45 18.76 42.86 11.43 04.49 100 
 أكال 0.942 3.61 245 05 17 94 82 47 ؾ اإلذاعة

% 19.18 33.47 38.37 06.94 02.04 100 
 خامسا 1.048 2.75 245 27 75 91 36 16 ؾ الصحؼ

% 06.53 14.70 37.14 30.61 11.02 100 
 تاسعا 0.930 2.23 245 59 90 83 07 06 ؾ المجالت

% 02.45 02.86 33.88 36.73 24.08 100 
 سادسا 1.029 2.56 245 43 70 94 29 09 ؾ المطكيات

% 03.67 11.84 38.37 28.57 17.55 100 
 رابعا 1.017 2.80 245 26 62 106 36 15 ؾ الممصقات

% 06.12 14.70 43.26 25.31 10.61 100 
المعارض 
كالفعاليات 
 الميدانية

 سابعا 1.010 2.40 245 55 69 97 16 08 ؾ
% 03.26 06.53 39.60 28.16 22.45 100 

 عاشرا 0.981 2.20 245 71 79 74 18 03 ؾ المحاضرات
% 01.22 07.35 30.20 32.24 28.98 100 

الياتؼ 
 النقاؿ

 ثامنا 1.084 2.26 245 79 59 78 23 06 ؾ
% 02.45 09.39 31.84 24.08 32.24 100 

 ثالثا 1.238 3.06 245 35 36 92 43 39 ؾ األنترنيت
% 15.92 17.55 37.55 14.70 14.28 100 

  2.73 المتكسط الحسابي لكثافة رسائؿ حمالت ت.إ في الكسائؿ االتصالية
 1.881 ئؿ االتصاليةاالنحراؼ المعيارم لكثافة رسائؿ حمالت ت.إ في الكسا

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة

 
( الخاص بترتيب الوسائؿ االتصالية التي يتعرض 45النتيجة السابقة توافؽ إلى حد ما نتائج الجدوؿ رقـ )

بلت التسويؽ االجتماعي ليا أفراد عينة الدراسة وىو ما يفسر ترتيب الوسائؿ االتصالية حسب كثافة رسائؿ حم
فييا، غير أف كثافة رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي المبثوثة في كؿ وسائؿ االتصاؿ قد كاف عمى العمـو 

( وىو أمر يستدعي المراجعة مف قبؿ الجيات المسؤولة عمى 2.73متوسطا وذلؾ بمتوسط حسابي قدره)
ؿ تكرار الرسائؿ أو كما يسمى بمفيـو الكثافة  مف تخطيط وتنفيذ حمبلت التسويؽ االجتماعي نظرا  لكوف معد
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بيف األمور األساسية الميمة في مجاؿ االتصاؿ والتسويؽ االجتماعي والتي تسم  بجذب االنتباه وخمؽ 
 االىتماـ بأمور السبلمة المرورية لدى أفراد الجميور المستيدؼ.

 دراكي ألفراد العينةالمطمب الثالث: تأثير حمالت التسكيؽ االجتماعي عمى البعد اإل

يعتبر البعد اإلدراكي مف بيف أىـ األبعاد في تشكيؿ الوعي ميما كاف نوعو، وتزداد أىمية ىذا البعد 
بدرجة أساسية خاصة إذا ما تعمؽ األمر بالنسبة لموعي المروري السميـ وبدوف ىذا البعد ال تحصؿ بقية 

 العمميات المعرفية األخرى كالتعمـ والتذكر.

 األكؿ: أثر رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي عمى البعد اإلدراكيالفرع 

مف أجؿ التأثير القوي عمى سموؾ الجميور المستيدؼ فإف ذلؾ يستدعي حتما القدرة عمى خمؽ إدراكا 
جيدا لو حوؿ القضية المثارة في حمبلت التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ عبر بليتيف أساسيتيف ىما االنتباه 

ما تبرز أىمية وسائؿ االتصاؿ في جذب انتباه الجميور المستيدؼ وخمؽ االىتماـ لديو مف خبلؿ واالىتماـ، ك
 طريقة عرض رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي.

( أف رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي قد 47الجدوؿ رقـ) يوض  :جكدة رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي /أكال
( والذي ينتمي 3.68وقد سجؿ المتوسط الحسابي لخاصية االنتباه معدال قدره)لفتت انتباه أفراد عينة الدراسة 

مف سمـ ليكرت الخماسي مما يعني أف خاصية لفت االنتباه ليذه الرسائؿ قد كاف جيدا،  3.4-4.2لممجاؿ
بشكؿ  حيث ساىـ تكرار حمبلت التسويؽ االجتماعي في زيادة االنتباه وخمؽ االىتماـ لدى أفراد عينة الدراسة

( في حيف ساىـ تنويع طريقة عرض الرسائؿ بشكؿ جيد جدا وذلؾ 3.96جيد وذلؾ بمتوسط حسابي قدره)
مف سمـ ليكرت الخماسي، كما أف متابعة أفراد  4.2-5( والذي ينتمي لممجاؿ4.28بمتوسط حسابي قدره)

جيد وذلؾ بمتوسط حسابي  عينة الدراسة لرسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي باىتماـ وتركيز كاف ىو األخر
(، غير أف صفة الجاذبية لرسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي كانت متوسطة وذلؾ بمتوسط حسابي 3.50قدره)
النتائج السابقة تعكس جودة رسائؿ لذلؾ ف مف سمـ ليكرت الخماسي. 2.6-3.4( والمنتمي لممجاؿ2.96قدره)

نتباه لدى أفراد عينة الدراسة وبدرجة أقؿ مف حيث حمبلت التسويؽ االجتماعي مف حيث خاصية لفت اال
الجاذبية، أما عمى العمـو فإف المتوسط الحسابي لتأثير رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي عمى البعد اإلدراكي 

مف سمـ ليكرت الخماسي والذي يعني أف تأثير رسائؿ حمبلت  3.4-4.2( والمنتمي لممجاؿ3.77فقد كاف)
 (.47ي عمى البعد اإلدراكي ألفراد عينة الدراسة كاف جيدا كما ىو موض  في الجدوؿ رقـ)التسويؽ االجتماع
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( طريقة عرض 48يوض  الجدوؿ رقـ) :طريقة عرض رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي في الكسائؿ االتصالية/ ثانيا
ثارة االىتماـ حيث احتؿ  رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي في وسائؿ االتصاؿ حسب خاصيتي لفت االنتباه وا 

( عمى التوالي 4.21(، )4.23التمفزيوف المرتبة األولى واإلذاعة في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدره)
مف سمـ ليكرت الخماسي والذي يعني أف ىذيف الوسيمتيف قد ساعدت بشكؿ جيد  4.2-5والمنتمياف لممجاؿ

ىتماـ لدى أفراد عينة الدراسة، في حيف كانت مساىمة الوسائؿ االتصالية جدا في جذب االنتباه وخمؽ اال
التالية: االنترنيت، الممصقات، الصحؼ، المعارض والفعاليات الميدانية بشكؿ جيد وذلؾ بمتوسطات حسابية 

ي مف سمـ ليكرت الخماسي. أما بقية الوسائؿ االتصالية األخرى فقد كانت خاصيت 3.4-4.2تنتمي لممجاؿ
مف سمـ ليكرت  2.6-3.4االنتباه واالىتماـ فييا متوسطة ومقبولة وذلؾ بمتوسطات حسابية تنتمي لممجاؿ

 الخماسي كما ىو موض  في الجدوؿ التالي.
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 (: خاصيتي االنتباه كاالىتماـ لرسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي في الكسائؿ االتصالية48الجدكؿ رقـ )
 
 
 

 الكسيمة

 يقة عرض رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعيطر 
سط خاصيتي االنتباه/ االىتماـ

متك
ال

 
بي
سا
الح

 

 
رم
عيا
الم
ؼ 
حرا
االن

 

يب
ترت
ال

 
 

مكافؽ 
 جدا

غير  محايد مكافؽ
 مكافؽ

غ مكافؽ 
مكع جدا

مج
ال

 
 أكال 0969 4.23 245 06 13 18 90 118 ؾ التمفزيكف

% 48.16 36.73 07.3
5 

05.31 02.45 100 

 ثانيا 0.908 4.21 245 04 12 20 101 108 ؾ إلذاعةا
% 44.08 41.22 08.1

6 
04.90 01.63 100 

 خامسا 1.095 3.45 245 16 29 68 93 39 ؾ الصحؼ
% 15.92 37.96 27.7

5 
11.84 06.53 100 

 تاسعا 1.041 2.88 245 30 47 103 53 12 ؾ المجالت
% 04.91 21.63 42.0

4 
19.18 12.24 100 

 سابعا 1.072 3.22 245 19 38 81 83 24 ؾ المطكيات
% 09.80 33.88 33.0

6 
15.51 07.75 100 

 رابعا 1.089 3.68 245 10 28 53 94 60 ؾ الممصقات
% 24.49 38.37 21.6

3 
11.43 04.08 100 

المعارض 
كالفعاليات 
 الميدانية

 سادسا 1.102 3.43 245 14 33 74 81 43 ؾ
% 17.55 33.06 30.2

0 
13.47 05.71 100 

الياتؼ 
 النقاؿ

 ثامنا 1.181 3.20 245 23 47 69 71 35 ؾ
% 14.28 28.98 28.1

6 
19.18 09.40 100 

 ثالثا 1.151 3.92 245 13 17 43 75 97 ؾ األنترنيت
% 39.59 30.61 17.5

5 
06.94 05.31 100 

كاالىتماـ لرسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي في المتكسط الحسابي لخاصيتي االنتباه 
 الكسائؿ االتصالية

3.58   

االنحراؼ المعيارم لخاصيتي االنتباه كاالىتماـ لرسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي في 
 الكسائؿ االتصالية

   

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة
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دى مساىمة الوسائؿ االتصالية في مساعدة حمبلت التسويؽ االجتماعي في النتيجة السابقة توض  م
جذب االنتباه وخمؽ االىتماـ لدى أفراد عينة الدراسة حيث كاف المتوسط الحسابي العاـ لخاصيتي االنتباه 

وىذا ( مما يعني أنيا جيدة 3.58واالىتماـ لرسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي في الوسائؿ االتصالية بمقدار)
يؤكد مدى الدور الذي تمعبو ىذه الوسائؿ في ميداف التسويؽ االجتماعي كما تؤكده نظرية مع التسويؽ 

 االجتماعي.  

 الفرع الثاني: مدل تذكر أفراد عينة الدراسة لشعارات حمالت التسكيؽ االجتماعي

لجانب المتعمؽ بالبعد يعتبر تذكر شعارات حمبلت التسويؽ االجتماعي مف بيف األمور الميمة كذلؾ في ا
اإلدراكي ألفراد عينة الدراسة، وقد كانت نسب التذكر مف طرؼ أفراد عينة الدراسة متفاوتة ومختمفة باختبلؼ 
الشعارات التي حممتيا حمبلت التسويؽ االجتماعي، حيث كاف شعار الحممة: حزامؾ...سبلمتؾ ىو األكثر 

( ثـ حؿ في المرتبة الثانية شعار % 52.24تذكر قدرت بػ)تذكرا مف طرؼ أفراد عينة الدراسة وذلؾ بنسبة 
(، في حيف شعار الحممة: % 48.57الحممة: احتراـ قانوف المرور...سبلمة لمجميع وذلؾ بنسبة تذكر قدرت بػ)

الراحة ثـ السياقة... سبلمة ووقاية كاف األقؿ تذكرا مف طرؼ أفراد عينة الدراسة وذلؾ بنسبة تذكر قدرت 
 ( كما ىو موض  في الجدوؿ التالي.% 11.84بػ)

 (: تذكر شعارات حمالت التسكيؽ االجتماعي49الجدكؿ رقـ )
 

 الشعارات
الترتيب حسب نسبة  عدـ تذكر تذكر

 (%) ؾ (%) ؾ التذكر
 06 88.16 216 11.84 29 الراحة ثـ السياقة... سالمة ككقاية

 05 63.68 156 36.32 89 سالمتؾ رىف إشارتؾ؛ تميؿ...فالحياة غالية
 04 61.63 151 38.37 94 اإلفراط في السرعة... تفريط في الحياة

 03 54.29 133 45.71 112 التجاكز الخطير... تجاكز عمى الحؽ في الحياة
 02 51.43 126 48.57 119 احتراـ قانكف المركر... سالمة لمجميع

 01 47.76 117 52.24 128 حزامؾ؛ ... سالمتؾ
  56.62 899 43.38 571 التذكرالمجمكع /نسبة 

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة

 
النتيجة السابقة تؤكد أف تذكر شعارات حمبلت التسويؽ االجتماعي الخاصة بالسبلمة المرورية لدى أفراد 

( وىي نسبة أقؿ مف %43.38عينة الدراسة كاف في العمـو قريب مف المتوسط وذلؾ  بنسبة تذكر قدرت بػ)
 المتوسط العاـ بقميؿ.
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 الفرع الثالث: مدل تذكر أفراد عينة الدراسة لمجية المسؤكلة عمى تخطيط كتنفيذ الحمالت

يعتبر معرفة الجية المسؤولة عف تخطيط وتنفيذ حمبلت التسويؽ االجتماعي مف قبؿ الجميور المستيدؼ 
ضحا عمى مدى إدراؾ أفراد عينة الدراسة لرسائؿ حمبلت التسويؽ والممثؿ في أفراد عينة الدراسة دليبل وا

االجتماعي وتتبعيا بالشكؿ المطموب، وقد كاف المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرقات ىو الييئة 
المسؤولة عف تخطيط وتنفيذ  كؿ الشعارات السابقة لحمبلت التسويؽ االجتماعي الخاصة بالسبلمة المرورية. 

جابات أفراد عينة الدراسة عف الجية المسؤولة قد تنوعت واختمفت بيف الييئات األربع والمتمثمة في غير أف إ
صبلح المستشفيات، المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرقات، المعيد  كؿ مف: وزارة الصحة والسكاف وا 

 الجدوؿ التالي.الوطني لئلحصاء والتخطيط، المديرية العامة لؤلمف الوطني كما ىو موض  في 

 (: الييئات المسؤكلة عف تخطيط كتنفيذ الحمالت50الجدكؿ رقـ )
 (%النسبة المئكية ) التكرار الييئة المسؤكلة

صالح المستشفيات  07.12 27 كزارة الصحة كالسكاف كا 
 57.26 217 المركز الكطني لمكقاية كاألمف عبر الطرقات

 04.75 18 المعيد الكطني لإلحصاء كالتخطيط
 30.87 117 المديرية العامة لألمف الكطني

 100 379 المجمكع
 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة

 
لكف في مجمؿ األحواؿ فإف غالبية أفراد عينة الدراسة قد تذكرت الييئة المسؤولة عف شعارات حمبلت 

ورية والمتمثمة أساسا في المركز الوطني لموقاية واألمف عبر التسويؽ االجتماعي الخاصة بأمور السبلمة المر 
 (.51( كما ىو موض  في الجدوؿ رقـ )% 88.57الطرقات وذلؾ بنسبة تذكر عالية جدا قدرت بػ)

 (: مدل تذكر الييئة المسؤكلة عف تخطيط كتنفيذ الحمالت51الجدكؿ رقـ )
 

 الييئة المسؤكلة
 عدـ تذكر تذكر

 (%) ؾ (%) ؾ
 11.43 28 88.57 217 كز الكطني لمكقاية كاألمف عبر الطرقاتالمر 

 245 ؾ المجمكع
(%) 100 

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة
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النتائج السابقة تدؿ عمى وجود تقارب بيف إجابات المبحوثيف بيف المركز الوطني لموقاية واألمف عبر 
العامة لؤلمف الوطني بالرغـ مف ىذه األخيرة ليست ىي المسؤولة عف تخطيط وتنفيذ حمبلت  الطرقات والمديرية

(، وىذا أمر طبيعي خاصة إذا 49التسويؽ االجتماعي وباألخص الشعارات السابقة الموضحة في الجدوؿ رقـ)
ابع ليذا النوع مف تعمؽ األمر بحمبلت ذات بعد مروري مما يخمؽ نوعا مف التشويش عمى ذاكرة المستجوب المت

 الحمبلت.

 المطمب الرابع: تأثير حمالت التسكيؽ االجتماعي عمى البعد الكجداني أفراد العينة

بعد التأثير عمى البعد اإلدراكي مف خبلؿ جذب االنتباه وخمؽ االىتماـ تأتي المرحمة الثانية والتي تحاوؿ 
متمقي مف خبلؿ التواصؿ معو عف طريؽ تقديـ فييا رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي تأكيد األمر لدى ال

مضموف رسائؿ الحمبلت مف خبلؿ طرح أفكار تتعمؽ بقضايا السبلمة المرورية وبمغة تكوف مقبولة لدى 
المتمقي محاولة في نفس الوقت إقناعو عف طريؽ االستعانة بمختمؼ الحجج واألساليب اإلقناعية الممكنة وذلؾ 

 ب طبيعة الجميور المستيدؼ منيا مف جية ثانية.حسب طبيعة القضية مف جية وحس

 الفرع األكؿ: سيكلة الفيـ كقكة اإلقناع لدل رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي

سنحاوؿ مف خبلؿ ىذا الفرع التطرؽ إلى كؿ مف مضموف رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي لتوعية 
لمستعممة في مخاطبة أفراد عينة الدراسة مف حيث بأمور السبلمة المرورية وذلؾ مف خبلؿ تناوؿ طبيعة المغة ا

سيولة الفيـ وطريقة عرض أفكار رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي باإلضافة إلى قوة الحجج المستعممة في 
ىذه الحمبلت وتأثيرىا عمى عممية االقتناع لدى أفراد عينة الدراسة باإلضافة إلى إبراز أىـ األساليب اإلقناعية 

 يـ. المفضمة لدي

( أف المغة المستعممة في رسائؿ 52يوض  الجدوؿ رقـ) ي:مضمكف كحجج رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماع /أكال
حمبلت التسويؽ االجتماعي قد كانت سيمة ومفيومة جدا لدى أفراد عينة الدراسة وقد سجؿ المتوسط الحسابي 

مف سمـ ليكرت الخماسي مما يعني  4.2-5( والذي ينتمي لممجاؿ4.37لعنصر المغة المستعممة معدال قدره)
أف المغة المستعممة في حمبلت التسويؽ االجتماعي لمخاطبة أفراد عينة الدراسة قد كانت جيدة جدا مف حيث 
السيولة والفيـ. كما كانت طريقة عرض أفكار ومضموف رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي لمتوعية بالسبلمة 

مف سمـ  3.4-4.2 ( والذي ينتمي لممجاؿ4.10بمتوسط حسابي قدره)المرورية مفيومة وواضحة وذلؾ 
ليكرت الخماسي والذي يعبر عف خاصية جيدة لطريقة عرض أفكار ومضموف رسائؿ حمبلت التسويؽ 
االجتماعي، أما عف الحجج المستعممة في رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي فقد كانت بدرجة مقنعة مف 
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( حيث ساىـ تكرار وتنويع الحجج في زيادة قناعة أفراد عينة 3.70ابي قدره)خبلؿ تسجيميا لمتوسط حس
 .(3.80الدراسة بمفاىيـ السبلمة المرورية مف خبلؿ تسجيميا كذلؾ لمتوسط حسابي قدره )

النتائج السابقة تعكس مدى وضوح رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي مف حيث نوع وطبيعة المغة 
اد عينة الدراسة ومف جية ثانية تعبر عف الطريقة الجيدة في عرض أفكار ومضموف المستخدمة في مخاطبة أفر 

رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ استعماؿ الحجج والتنويع فييا مما ساىـ في زيادة القناعة لدى 
مى البعد أفراد عينة الدراسة، لذلؾ فقد كاف المتوسط الحسابي لتأثير رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي ع

مف سمـ ليكرت الخماسي والذي يعني أف تأثير رسائؿ  3.4-4.2( والمنتمي لممجاؿ3.99الوجداني يقدر بػ)
حمبلت التسويؽ االجتماعي عمى البعد الوجداني ألفراد عينة الدراسة كاف جيدا ومقنعا كما ىو موض  في 

 (.52الجدوؿ رقـ)
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يعتبر استعماؿ أسموب استعماؿ الحوار وتقديـ النصائ  في  :ليب اإلقناعية المؤثرة عمى أفراد عينة الدراسةاألسا /ثانيا
عرض رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي ىو األكثر إقناعا بأمور السبلمة المرورية حسب وجية نظر أفراد 

دىا مباشرة استعماؿ قادة الرأي وكؿ ىذه عينة الدراسة ثـ يميو في المرتبة الثانية استعماؿ أساليب الخوؼ وبع
األساليب بدرجة مقنعة أما استعماؿ أسموب األوامر في عرض رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي فقد جاء 
رابعا مف حيث قدرة اإلقناع وفي المركز األخير جاء استعماؿ أسموب الفكاىة وكبل األسموبيف األخيريف بدرجة 

 (.53وض  في الجدوؿ رقـ)متوسطة مف اإلقناع كما ىو م
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 الفرع الثاني: تأثير الكسائؿ االتصالية في زيادة الفيـ كاإلقناع لدل الجميكر المستيدؼ

تساىـ وسائؿ االتصاؿ بدرجة كبيرة في زيادة فيـ مضموف رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي وكذلؾ في 
المساىمة تختمؼ باختبلؼ نوع وطبيعة الوسيمة االتصالية  إقناع أفراد الجميور المستيدؼ بأفكارىا لكف ىذه

وحسب قوؿ عالـ االتصاؿ ماكموىاف؛ فإف الرسالة ىي الوسيمة والذي يعني حتما أف اختيار الوسيمة األفضؿ 
يساىـ بدرجة كبيرة في زيادة تمقي وفيـ الرسالة مف قبؿ المتمقي وفي كثير مف األحياف زيادة االقتناع بفحواىا، 

مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة فإف التمفزيوف يعتبر مف بيف أفضؿ الوسائؿ االتصالية في زيادة فيميـ  أما
بمضموف وأفكار رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي واقتناعيـ بيا حيث سجمت ىذه الوسيمة متوسطا حسابيا 

ني أف التمفزيوف ىو وسيمة جيدة مف سمـ ليكرت الخماسي والذي يع 4.2-5( والذي ينتمي لممجاؿ4.25قدره)
جدا في زيادة الفيـ واإلقناع وىذا راجع لكوف ىذه الوسيمة االتصالية تمتاز بعنصري الصورة والصوت، في حيف 
سجمت اإلذاعة المرتبة الثانية وبدرجة أقؿ مف التمفزيوف نتيجة لغياب عنصر الصورة حيث كاف المتوسط 

الدرجة حمت االنترنيت في المركز الثالث وبعدىا تأتي كؿ مف  ( وفي نفس4.19الحسابي ليا يقدر بػ)
الممصقات، الصحؼ، المعارض والفعاليات الميدانية وبدرجة جيدة مف حيث سيولة الفيـ رسائؿ حمبلت 
التسويؽ االجتماعي وكذلؾ درجة جيدة مف حيث إقناع أفراد عينة الدراسة بأفكار ومضموف الحمبلت، حي 

مف سمـ ليكرت الخماسي. في حيف نجد كؿ مف  3.4-4.2سابية ضمف المجاؿكانت متوسطاتيا الح
-2.6المطويات والياتؼ النقاؿ والمجبلت قد سجمت درجة متوسطة مف حيث الفيـ واإلقناع ضمف المجاؿ

3.4 .مف سمـ ليكرت الخماسي كما ىو موض  في الجدوؿ التالي 
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 ية في زيادة الفيـ كاإلقناع(: أفضؿ الكسائؿ االتصال54الجدكؿ رقـ )
 
 
 

 الكسيمة

 أفضؿ الكسائؿ االتصالية في زيادة الفيـ كاإلقناع

سط
متك

ال
 

بي
سا
الح

 

راؼ
نح
اال

 
رم
عيا
الم

 

يب
ترت
ال

 
 

مكافؽ 
 جدا

غير  محايد مكافؽ
 مكافؽ

غ مكافؽ 
مكع جدا

مج
ال

 

 أكال 0.959 4.25 245 06 11 20 86 122 ؾ التمفزيكف
% 49.80 35.10 08.16 04.49 02.45 100 

 ثانيا 0.890 4.19 245 04 10 24 105 102 ؾ اإلذاعة
% 41.63 42.86 09.80 04.08 01.63 100 

 خامسا 1.031 3.52 245 12 26 67 103 37 ؾ الصحؼ
% 15.10 42.04 27.35 10.61 04.90 100 

 تاسعا 0.981 2.99 245 23 39 112 60 11 ؾ المجالت
% 04.49 24.49 45.71 15.92 09.39 100 

 سابعا 0.999 3.27 245 12 40 86 85 22 ؾ المطكيات
% 08.98 34.69 35.10 16.33 04.90 100 

 رابعا 1.028 3.65 245 07 28 61 97 52 ؾ الممصقات
% 21.22 39.59 24.90 11.43 02.86 100 

المعارض 
كالفعاليات 
 الميدانية

 سادسا 1.049 3.45 245 11 29 85 78 42 ؾ
% 17.14 31.84 34.69 11.84 04.49 100 

 سابعا 1.170 3.27 245 17 50 71 65 42 ؾ الياتؼ النقاؿ
% 17.14 26.53 28.98 20.41 06.94 100 

 ثالثا 1.063 3.84 245 08 21 50 90 76 ؾ االنترنيت
% 31.02 36.73 20.41 85.17 03.26 100 

  3.60 سابي لمكسائؿ االتصالية مف حيث خاصيتي الفيـ كاإلقناعالمتكسط الح
 1.019 االنحراؼ المعيارم لمكسائؿ االتصالية مف حيث خاصيتي الفيـ كاإلقناع

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة

 
ث درجة االرتباط حيث احتمت ذات النتائج السابقة تعكس إلى درجة كبيرة تقسيـ وسائؿ االتصاؿ مف حي 

االرتباط المنخفض المراتب األولى في حيف أف ذات االرتباط المرتفع قد حمت في المراتب التي تمييا في زيادة 
الفيـ واإلقناع. وبشكؿ عاـ توض  النتائج السابقة مدى مساىمة الوسائؿ االتصالية في مساعدة حمبلت 

واالقتناع لدى أفراد عينة الدراسة حيث كاف المتوسط الحسابي العاـ التسويؽ االجتماعي في زيادة الفيـ 
( مما يعني 3.60لخاصيتي الفيـ واإلقناع لرسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي في الوسائؿ االتصالية بمقدار)

مع أنيا جيدة وىذا يؤكد مدى الدور الذي تمعبو ىذه الوسائؿ في ميداف التسويؽ االجتماعي كما تؤكده نظرية 
 التسويؽ االجتماعي.  
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 المطمب الخامس: تأثير حمالت التسكيؽ االجتماعي عمى البعد السمككي ألفراد العينة

يعتبر البعد السموكي محؿ إصدار األحكاـ عمى مدى فاعمية رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي لمتوعية 
مدى فاعمية ىذه الرسائؿ عمى كؿ مف بأمور السبلمة المرورية ومف ثـ فيو بمثابة معيار لمتأكيد كذلؾ عمى 

 البعديف السابقيف؛ اإلدراكي والوجداني.

 الفرع األكؿ: دكر كمساىمة حمالت التسكيؽ االجتماعي في التكعية بالسالمة المركرية

 ة:دكر رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي في التعريؼ بمخاطر حكادث المركر كنشر ثقافة السالمة المركري /أكال

( أف دور رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي في التعريؼ بمخاطر حوادث 55ائج الجدوؿ رقـ)توض  نت
( والذي ينتمي 4.38المرور قد كاف جيدا جدا حسب أفراد عينة الدراسة وذلؾ بمتوسط حسابي قدره)

ت ىي مف سمـ ليكرت الخماسي، كما أف مساىمة تمؾ الرسائؿ في نشر السبلمة المرورية كان 4.2-5لممجاؿ
 (.4.34األخرى جيدة جدا وذلؾ بمتوسط حسابي قدره)

 (: دكر كمساىمة رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي55الجدكؿ رقـ )
 
 
 

 العبارات

 دكر حمالت التسكيؽ االجتماعي

سط
متك

ال
 

بي
سا
الح

رم 
عيا
الم
ؼ 
حرا
االن

 

مكافؽ 
 جدا

غير  محايد مكافؽ
 مكافؽ

غير 
مكافؽ 
 جدا

مكع
مج
ال

 

الت التسكيؽ تؤدم رسائؿ حم
االجتماعي دكرا ميما في 
التعريؼ بمخاطر حكادث 

 المركر 

 0.768 4.38 245 02 07 10 102 124 ؾ

% 50.61 41.63 04.08 02.86 0.82 100 

تساىـ رسائؿ حمالت التسكيؽ 
االجتماعي في نشر ثقافة 
السالمة المركرية كترسيخ 
مفيكـ الكعي المركرم لدل 

 الجميكر 

 0.786 4.34 245 02 09 09 109 116 ؾ

% 47.35 44.49 03.76 03.67 0.82 100 

المتكسط الحسابي لدكر رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي في التعريؼ بمخاطر حكادث المركر كنشر ثقافة 
 السالمة المركرية

4.36  

المركر كنشر ثقافة السالمة االنحراؼ المعيارم لدكر رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي في التعريؼ بمخاطر حكادث 
 المركرية

0.77
7 

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة
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مف  النتائج السابقة تؤكد قوة رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي التعريؼ بموضوع السبلمة المرورية 
تيدؼ باإلضافة إلى مساىمتيا في نشر خبلؿ تقديـ المعمومات والنصائ  واإلرشادات ألفراد الجميور المس
 الوعي المروري مف خبلؿ السعي إلى تحقيؽ ثقافة السبلمة المرورية.

تعكس نتائج الجدوؿ  :مدل استفادة الجميكر مف رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي بمعمكمات كمعارؼ جديدة /ثانيا
الدراسة بمعمومات ومعارؼ جديدة حوؿ ( مدى تزويد رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي أفراد عينة 56رقـ)

مفردة عف مدى استفادتيـ مف معمومات  245مفردة مف أصؿ  211قضية السبلمة المرورية، حيث عبرت 
ومعارؼ جديدة مف جراء متابعتيـ لرسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي ذات البعد المروري وذلؾ بنسبة قدرت 

 ورنت بعدد الذيف لـ يستفيدوا مف جراء متابعتيـ لتمؾ الرسائؿ.( وىي نسبة مرتفعة جدا إذا ما ق% 86.12بػ)

 (: دكر كمساىمة رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي56الجدكؿ رقـ )
 (%النسبة المئكية ) العدد استفادة الجميكر

 86.12 211 نعـ
 13.88 34 ال
 100 245 المجمكع

 االستمارةالمصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات 

 
( مف أفراد عينة الدراسة والذيف لـ يتحصموا عمى معمومات ومعارؼ جديدة % 13.88النسبة المتبقية )

حوؿ السبلمة المرورية والتي تعتبر نسبة ضعيفة نوعا ما، فقد أرجعوا ذلؾ إلى عدة أسباب نذكر أىميا: ال 
المخاطر فقط في حيف أف موضوع السبلمة توجد أي فائدة ترجى مف ورائيا، تركيزىا كاف منصبا حوؿ بعض 

المرورية واسع وىذا ما أىممتو ىذه الحمبلت، طريقة إيصاؿ الفكرة كانت غير الئقة بتاتا كاف األجدر إتباع 
طريقة التوعية الميدانية، رسائؿ ىذه الحمبلت سطحية، محتوى رسائؿ الحمبلت غير كافي، المعرفة المسبقة 

نتيجة العمؿ في الميداف، ىدفيا غير واض  ومضمونيا مبعثر. ىذه المبررات وغيرىا لمفاىيـ السبلمة المرورية 
يجب أخذىا بمحمؿ مف الجد مف قبؿ القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي مف أجؿ إعداد رسائؿ حمبلت 

 يـ أكثر.والتي مف شأنيا التأثير في البعد اإلدراكي والمعرفي ليذه الفئة مف األفراد حتى تكوف استفادت

ولمتعمؽ أكثر في مدى فاعمية رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي مف خبلؿ التأثير عمى سموكيات أفراد 
عينة الدراسة نتيجة المعمومات والمعارؼ الجديدة المكتسبة وبالتالي تصحي  السموكيات السمبية لدييـ في مجاؿ 

 لتالي:قيادة المركبة فقد كانت النتائج كما ىو موض  في الجدوؿ ا
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 (: تغيير السمككيات السمبية57الجدكؿ رقـ )
تغيير السمككيات 

 السمبية
 العدد الكمي العدد الفعمي

 (%) ؾ (%) ؾ
 81.22 199 94.31 199 نعـ
 18.78 46 05.69 12 ال
 100 245 100 211 المجمكع

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة

 
( مف أفراد عينة الدراسة قد قاموا بتصحي  السموكيات السمبية % 94.31السابقة تدؿ عمى أف )النتائج 

في القيادة بعد تحصميـ عمى معمومات ومعارؼ جديدة مف رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي والتي 
تماعي وىي ( بالنسبة لمعد الكمي ألفراد عينة الدراسة الذيف يتابعوف حمبلت التسويؽ االج%81.22تقارب)

نسب مرتفعة جدا مما يدؿ عمى اقتناعيـ بفحوى ومضموف رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي األمر الذي 
يؤكد عمى فاعمية ىذا النوع مف الحمبلت في تصحي  السموكيات السمبية لدى أفراد عينة الدراسة، أي أف 

سموؾ مصح . أما البقية مف أفراد عينة  مستوى التأثير تدرج عبر المراحؿ الثبلثة؛ إدراكي)معرفي(، وجداني،
الدراسة والذيف لـ يقوموا بتصحي  السموكيات السمبية لدييـ والتي ىي موضوع حمبلت التسويؽ االجتماعي فقد 

( مف مجموع أفراد عينة الدراسة الذيف استفادوا مف معمومات ومعارؼ جديدة مف وراء % 05.69كانت حوالي)
بقيت حبيسة في البعد المعرفي وفقط أي أنيا لـ تتحوؿ إلى قناعة لدييـ، وىذا  الحمبلت لكف ىذه االستفادة

راجع لجممة مف األسباب كما أوردتو ىذه الفئة والتي نوجزىا فيما يمي: حمبلت التسويؽ االجتماعي غير قادرة 
عمومات وبعض عمى تغيير القناعة والسموؾ ألف ليس فييا صفة اإللزامية، معظـ الحمبلت تتميز بتكرار الم

المعمومات مأخوذة مف حمبلت أجنبية، الطريؽ ال تصم  لسياقة بمنة وىي السبب الرئيسي في حوادث المرور 
الشيء الذي يؤدي إلى قمؽ السائؽ وتناسي كؿ الحمبلت التحسيسية، السموكيات السمبية المكتسبة متغمغمة في 

بلمة المرورية يصعب عمى الفرد تطبيقيا عمى أرض البلوعي عند معظـ الجزائرييف وبالتالي فإف مفاىيـ الس
نما تخص ثقافة مجتمع  الواقع بالنظر تعدد واختبلؼ الذىنيات لدى السائقيف، القضية المرورية ليست فردية وا 
ككؿ ومف ثـ يصعب تصحي  السموكيات السمبية في مجتمع ال يؤمف بمفيـو السبلمة المرورية وفي وسط غير 

السموؾ يكوف ممكنا فقط إال إذا كانت ىناؾ غرامات مالية أو عقوبات صارمة مثؿ السجف، مبلئـ لذلؾ،  تغيير 
المدة الزمنية لنشر وبث رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي غير كافية، عدـ التسام  أثناء السياقة يصعب 

عييـ وعدـ احتراميـ كثيرا مف تغيير السموكيات السمبية وىذا نتيجة لمعصبية الزائدة لدى الجزائرييف وعدـ و 
 لبعضيـ البعض أثناء .
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انطبلقا مما سبؽ فإنو يستدعى عمى القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي دراسة سموكيات 
عداد حجج وأساليب إقناعية قوية كما تنص عميو نظرية التاءات الثبلث مف أجؿ إلزاـ  واتجاىات ىذه الفئة وا 

( يوض  أىـ السموكيات السمبية المصححة 58ية لدييا. والجدوؿ رقـ)ىذه الفئة عمى تصحي  السموكيات السمب
 مف قبؿ أفراد عينة الدراسة فيما يخص موضوع السبلمة المرورية.

 (:  السمككيات السمبية المصححة58الجدكؿ رقـ )
 العدد الفعمي 

 كجكد سمكؾ سمبي السمككيات السمبية المصححة
 مع التصحيح

عدـ كجكد سمكؾ 
 سمبي

 (%) ؾ (%) ؾ
 43.72 87 56.28 112 التجاكز الخطير

 48.75 97 51.25 102 السرعة غير القانكنية
 48.75 97 51.25 102 عدـ استعماؿ حزاـ األمف

 54.77 109 45.23 90 استعماؿ الياتؼ النقاؿ أثناء القيادة
 62.82 125 37.18 74 عدـ احتراـ إشارات المركر

 96.48 192 03.52 07 سمككيات أخرل
  487 المجمكع

 48.47 الكزف المرجح لنسبة السمككيات السمبية 
 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة

 
كانت لدييـ سموكيات سمبية ممثمة أساسا  199مفردة مف أصؿ  112يوض  الجدوؿ السابؽ أف حوالي 

مفردة لـ يكف لدييا ىذا السموؾ السمبي أ  87يف أف حوالي ( في ح% 56.28في التجاوز الخطير وذلؾ بنسبة)
( % 51.25(، ثـ تأتي السرعة غير القانونية وعدـ استعماؿ حزاـ األمف وذلؾ بنسبة )% 43.72ي بنسبة)

باإلضافة إلى استعماؿ الياتؼ النقاؿ أثناء القيادة وعدـ احتراـ إشارات المرور وذلؾ بنسب متقاربة عمى 
(.  أما فيما يخص السموكيات السمبية األخرى المصححة مف طرؼ أفراد % 37.18( و)% 45.23التوالي)

عينة الدراسة فقد تمثمت في:  القيادة في حالة سكر، األكؿ أثناء القيادة، االىتماـ باألغاني أثناء القيادة، عدـ 
 اـ المراقبة التقنية الدائمة لممركبة. ترؾ مسافة األماف، السياقة دوف مباالة، القيادة تحت طائؿ التعب والقمؽ، انعد

النتائج السابقة لتصحي  السموكيات السمبية تعد في حد ذاتيا مؤشرا عمى تأثير رسائؿ حمبلت التسويؽ 
االجتماعي بفاعمية عمى البعد السموكي وىذا ال يكوف إال إذا نجحت ىذه الحمبلت في تكويف بعد إدراكي سميـ 

 جداني لتأتي النتائج متدرجة وواضحة في البعد الثالث أال وىو السموؾ.يؤثر بفاعمية عمى البعد الو 
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انطبلقا مف كؿ ما سبؽ يمكننا عمؿ نوعا مف المقارنة بيف الحمبلت وشعاراتيا الموضحة في الجدوؿ 
جاوز ( وذلؾ مقارنة بعدد األفراد الذيف قاموا بتغيير السموكيات السمبية فنجد أف الحممة ذات الشعار؛ الت49رقـ)

الخطير ...تجاوز عمى الحؽ في الحياة ىي الحممة الثانية مف حيث التذكر مف قبؿ أفراد عينة الدراسة واألكثر 
تأثيرا عمى سموكياتيـ، ثـ تأتي في المرتبة الثانية حممة التسويؽ االجتماعي ذات الشعار؛ اإلفراط في السرعة... 

والرابعة مف حيث التذكر، وفي نفس المرتبة مف حيث التأثير تفريط في الحياة مف حيث التأثير عمى السموكيات 
عمى السموكيات والمرتبة األولى مف حيث التذكر تأتي الحممة ذات الشعار؛ حزامؾ...سبلمتؾ، ثـ تأتي حممة 
الياتؼ النقاؿ في المرتبة الرابعة مف حيث التأثير، وفي المركز األخير مف حيث التأثير والمرتبة الخامسة مف 

 ث التذكر تأتي حممة التسويؽ االجتماعي ذات الشعار؛ سبلمتؾ رىف إشارتؾ، تميؿ...فالحياة غالية.حي

 الفرع الثاني: اتجاىات أفراد عينة الدراسة نحك حمالت التسكيؽ االجتماعي

يعتبر موضوع االتجاىات مف األمور الميمة في ميداف االتصاالت التسويقية بشكؿ عاـ وميداف التسويؽ 
ماعي عمى وجو الخصوص نظرا لما تحممو مف فرص لمنجاح أو تيديدات لفشؿ حمبلت التسويؽ االجت

االجتماعي، وعمى ىذا األساس سوؼ نستعرض اتجاىات أفراد عينة الدراسة نحو حمبلت التسويؽ االجتماعي 
 لمتوعية بأمور السبلمة المرورية.

مفردة مف  131( أف 59توض  أرقاـ الجدوؿ رقـ) :جتماعياتجاه أفراد عينة الدراسة حكؿ حمالت التسكيؽ اال /أكال
مفردة يروف أنيا مفيدة وبالتالي فإف  82أفراد عينة الدراسة يروف أف ىذه الحمبلت مفيدة جدا في حيف أف 

أفراد  7( مف عينة الدراسة  لدييـ اتجاىات ايجابية ليذا النوع مف الحمبلت في حيف عبر % 86.94حوالي )
(  أما بقية األفراد والمقدر % 02.86بية نحو ىذه الحمبلت أي بنسبة ضعيفة جدا قدرت بػ)عف اتجاىات سم

 فردا فقد جنحوا لمحياد كما ىو موض  في الجدوؿ التالي. 25عددىـ 

 (: اتجاه أفراد عينة الدراسة حكؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي59الجدكؿ رقـ )
 اتجاه أفراد عينة

 الدراسة
مفيدة 
 جدا

غير  ايدمح مفيدة
 مفيدة

غير مفيدة 
 جدا

 المجمكع

 245 01 06 25 82 131 التكرار
(%) 53.47 33.47 10.20 02.45 00.41 100 

 4.37 المتكسط الحسابي
 0.798 االنحراؼ المعيارم

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة
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ألفراد عينة الدراسة نحو حمبلت التسويؽ االجتماعي  النتيجة السابقة توض  وجود اتجاىات ايجابية
لمتوعية بأمور السبلمة المرورية، حيث سجؿ المتوسط الحسابي التجاىات أفراد عينة الدراسة نحو حمبلت 

مف سمـ ليكرت الخماسي والذي يعني  4.2-5( والذي ينتمي لممجاؿ4.37التسويؽ االجتماعي معدال قدره)
 جدا حسب وجية نظر أفراد عينة الدراسة. أف ىذه الحمبلت مفيدة

نتيجة لبلتجاىات االيجابية ألفراد عينة : اتجاه أفراد عينة الدراسة حكؿ استمرار حمالت التسكيؽ االجتماعي /ثانيا
الدراسة حوؿ فائدة حمبلت التسويؽ االجتماعي لمتوعية بأمور السبلمة المرورية، كانت كذلؾ االتجاىات 

( مف أفراد عينة الدراسة، % 93.47مرار ىذا النوع مف الحمبلت حيث عبر عف ذلؾ)ايجابية بخصوص است
( فعبرت عف عدـ تأييدىا الستمرار ىذه الحمبلت، كما ىو % 06.53في حيف أف النسبة المتبقية والمقدرة بػ)

 في الجدوؿ التالي.

 ي(: اتجاه أفراد عينة الدراسة حكؿ حمالت التسكيؽ االجتماع60الجدكؿ رقـ )
اتجاه أفراد عينة الدراسة حكؿ 

 استمرار الحمالت
 (%النسبة المئكية ) العدد

 93.47 229 نعـ
 06.53 16 ال

 100 245 المجمكع
 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة

 
ات ايجابية نحو ىذه ( والتي تعكس اتجاى60( والجدوؿ رقـ)59النتائج السابقة والمبينة في الجدوؿ رقـ)

الحمبلت تعد في حد ذاتيا مؤشرا ايجابيا لمقائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي لبلستمرار في معالجة 
 السموكيات السمبية ذات العبلقة بموضوع السبلمة المرورية.

باإلضافة إلى االتجاىات  :اتجاه أفراد عينة الدراسة حكؿ أفضؿ الكسائؿ االتصالية لنشر حمالت التسكيؽ االجتماعي /ثالثا
االيجابية ألفراد عينة الدراسة نحو حمبلت التسويؽ االجتماعي مف حيث مدى فائدتيا وكذلؾ مدى استمراريتيا، 
فإف أفراد عينة الدراسة قد عبروا كذلؾ عف اتجاىات ايجابية جدا عف أفضؿ الوسائؿ االتصالية لنشر حمبلت 

وف بالدرجة األولى ثـ تميو اإلذاعة في المركز الثاني واالنترنيت في المركز التسويؽ االجتماعي ممثمة في التمفزي
 4.2-5الثالث حيث سجمت المتوسطات الحسابية ليذه الوسائؿ االتصالية أفضؿ معدالت ليا ضمف المجاؿ

مف سمـ ليكرت الخماسي نجد كؿ مف  3.4-4.2مف سمـ ليكرت الخماسي، وبدرجة أقؿ وضمف المجاؿ
االتصالية التالية عمى الترتيب حسب متوسطاتيا الحسابية كما يمي: الممصقات، الصحؼ، الياتؼ  الوسائؿ

( ضمف الوسائؿ 3.28النقاؿ، المعارض، المطويات. أما فيما يخص المجبلت فقد سجمت أضعؼ معدؿ قدره )
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التصالية لنشر والذي يؤشر عمى أفضمية متوسطة ليذه الوسيمة ا 3.4-4.2االتصالية والمنتمي لممجاؿ
 حمبلت التسويؽ االجتماعي مستقببل حسب وجية نظر عينة الدراسة كما ىو موض  في الجدوؿ التالي.

 (: اتجاه أفراد عينة الدراسة حكؿ أفضؿ الكسائؿ االتصالية لنشر الحمالت61الجدكؿ رقـ )
 
 
 

 الكسيمة

 أفضؿ الكسائؿ االتصالية لنشر حمالت التسكيؽ االجتماعي

سط
متك

ال
ا 

بي
سا
لح

 

راؼ
نح
اال

 
يار 
لمع
ا

 م

يب
ترت
ال

 
 

مكافؽ 
 جدا

غير  محايد مكافؽ
 مكافؽ

غ مكافؽ 
مكع جدا

مج
ال

 
 أكال 0.566 4.76 245 01 00 11 32 201 ؾ التمفزيكف

% 82.04 13.06 04.49 00 00.41 100 
 ثانيا 0.644 4.59 245 00 00 21 58 166 ؾ اإلذاعة

% 67.76 23.67 08.57 00 00 100 
 خامسا 0.934 4.00 245 05 08 52 96 84 ؾ الصحؼ

% 34.28 39.18 21.22 03.26 02.04 100 
 تاسعا 1.002 3.28 245 14 29 104 71 27 ؾ المجالت

% 11.02 28.98 42.45 11.84 05.71 100 
 ثامنا 1.021 3.56 245 07 21 100 62 55 ؾ المطكيات

% 22.45 25.31 40.82 08.57 02.86 100 
 رابعا 0.977 4.09 245 02 16 46 74 107 ؾ الممصقات

% 43.67 30.20 18.78 06.53 00.82 100 
المعارض 
كالفعاليات 
 الميدانية

 سابعا 0.999 3.85 245 05 12 77 72 79 ؾ
% 32.24 29.39 31.43 04.90 02.04 100 

الياتؼ 
 النقاؿ

 سادسا 1.171 3.88 245 11 20 58 55 101 ؾ
% 41.22 22.45 23.67 08.16 04.49 100 

 ثالثا 1.014 4.26 245 05 08 48 42 142 ؾ االنترنيت
% 57.96 17.14 19.60 03.26 02.04 100 

   4.03 المتكسط الحسابي التجاه األفراد نحك أفضؿ الكسائؿ االتصالية
 0.925 ائؿ االتصاليةاالنحراؼ المعيارم التجاه األفراد نحك أفضؿ الكس

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة

 
النتائج السابقة تدعـ تقريبا كؿ النتائج المعروضة في الجداوؿ ذات األرقاـ التالية: والخاصة بالوسائؿ 

التسويؽ االجتماعي ذات  االتصالية، كما أف ىذه النتائج يمكف االستفادة منيا مف قبؿ القائميف عمى حمبلت
البعد المروري في  نشر رسائؿ تمؾ الحمبلت. أما فيما يخص المجبلت وىي العنصر الوحيد الذي ناؿ أفضمية 
متوسطة فيمكف استدراؾ ىذا األمر مف خبلؿ إعداد مجبلت متخصصة ذات بعد مروري بامتياز وتوزيعيا 

 ويات والمدارس والمستشفيات وغيرىا.مجانا في األماكف العامة وخاصة في الجامعات والثان
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 الفرع الثالث: آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ السالمة المركرية بالجزائر

في ختاـ الدراسة ومف أجؿ إعطاء صورة أفضؿ حوؿ وضع السبلمة المرورية بالجزائر مف وجية نظر 
ة حوادث المرور، أسباب ىذه عينة الدراسة كانت ىماؾ أيضا مجموعة مف األسئمة متعمقة حوؿ كؿ مف: وضعي

الحوادث المرورية، متطمبات نشر الوعي المروري وترسيخ ثقافة السبلمة المرورية بالجزائر كما ىو موض  
 النقاط التالية:  

( أف وضع حوادث المرور بالجزائر 62تشير أرقاـ الجدوؿ رقـ) :آراء عينة الدراسة حكؿ حكادث المركر بالجزائر /أكال
( ، في حيف أشار % 90.03مستمر حسب وجية نظر األغمبية مف أفراد عينة الدراسة) ىو في تزايد

( مف أفراد عينة % 01.55( مف أفراد عينة الدراسة عمى أنيا في استقرار، أما ما نسبتو)% 02.66حوالي)
عدـ الدراسة فقد أشارت إلى أف وضع حوادث المرور في تناقص مستمر، بينما عبرت النسبة المتبقية عف 

 الدراية.

 (: آراء عينة الدراسة حكؿ حكادث المركر بالجزائر62الجدكؿ رقـ )
 (%النسبة المئكية ) التكرار كضعية حكادث المركر

 90.03 406 في تزايد مستمر
 01.55 07 في تناقص مستمر

 02.66 12 في استقرار
 05.76 26 ال أدرم
 100 451 المجمكع

 عتماد عمى تفريغ بيانات االستمارةالمصدر: مف إعداد الباحث باال

 
( والذي يعبر عف التزايد المضطرد والسريع 12النتائج السابقة تعكس إلى حد كبير نتائج الجدوؿ رقـ)

 لحوادث المرور في الجزائر كما تعكسو إحصائيات المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرقات.

أما فيما يخص أىـ األسباب المؤدية إلى وقوع : رالمركرية بالجزائآراء عينة الدراسة حكؿ أسباب الحكادث / ثانيا
حوادث المرور بالجزائر فقد أرجع أفراد عينة الدراسة ذلؾ إلى السرعة غير القانونية والتي احتمت التصنيؼ 

ت األوؿ ثـ يمييا كؿ مف التجاوز الخطير، عدـ تقيد السائؽ بتعميمات السبلمة المرورية، عدـ احتراـ إشارا
المرور، استعماؿ الياتؼ النقاؿ أثناء القيادة، نقص الوعي المروري لدى السائؽ والمشاة، عدـ مبلءمة الطريؽ، 

مف سمـ ليكرت الخماسي والتي تعبر عمى  4.2-5وكؿ ىذه األسباب كانت بمتوسطات حسابية تنتمي لممجاؿ
ي حيف كاف عدـ مبلءمة المركبة سببا بدرجة درجة عالية جدا مف األسباب الرئيسية المسببة لحوادث المرور، ف
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( ضمف 3.93أقؿ مف األسباب سالفة الذكر لكنو كذلؾ كاف بمتوسط حسابي مرتفع نوعا ما قدره)
 (.63مف سمـ ليكرت الخماسي، كما ىو موض  في الجدوؿ رقـ)3.4-4.2المجاؿ

قاية واألمف عبر الطرقات خاصة النتائج السابقة تطابؽ إلى حد ما إحصائيات ونتائج المركز الوطني لمو 
لكؿ مف السرعة غير القانونية والتجاوز الخطير كسببيف رئيسيف يتصدراف قائمة أىـ األسباب المؤدية إلى وقوع 

(، باإلضافة إلى ذلؾ فإف بقية األسباب األخرى 14حوادث المرور بالجزائر كما ىو موض  في الجدوؿ رقـ)
ئمة المركبة قد كانت في قائمة الترتيب وىي كميا ذات عبلقة بالعنصر ماعدا عدـ مبلءمة الطريؽ وعدـ مبل

البشري مما يؤكد نتائج الدراسات واألبحاث الدولية المتعمقة بالسبلمة المرورية وكذلؾ نتائج المركز الوطني 
ىمية (، مما يستدعى التأكيد مرة أخرى عمى أ12لموقاية واألمف عبر الطرقات كما ىو موض  في الجدوؿ رقـ)

حمبلت التسويؽ االجتماعي لمتوعية بالسبلمة المرورية كركيزة أساسية في معادلة تحقيؽ السبلمة المرورية مف 
 خبلؿ مخاطبة العنصر البشري دوف أف نقمؿ مف قيمة بقية العناصر األخرى.
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كخبلصة آلراء عينة الدراسة  :ة المركريةآراء عينة الدراسة حكؿ كيفية ترسيخ الكعي المركرم كنشر ثقافة السالم /ثالثا
حوؿ المقاربة التي يمكف إتباعيا مف أجؿ ترسيخ الوعي المروري ونشر ثقافة السبلمة المرورية بالجزائر كاف 

 ( والذي يعكس توجيات أفراد عينة الدراسة كما يمي:64الجدوؿ رقـ)

  لمركرم كنشر ثقافة السالمة المركرية(: آراء عينة الدراسة حكؿ كيفية ترسيخ الكعي ا64الجدكؿ رقـ )
 الترتيب (%النسبة المئكية ) التكرار االقتراحات

 06 11.70 145 سف قكانيف جديدة
 01 23.82 295 الصرامة في تطبيؽ القانكف

 05 12.75 158 االستعانة بالخبرات كالتجارب الدكلية
 02 18.56 230 تطكير منظكمة التككيف في مدارس السياقة

تكثيؼ مف حمالت التسكيؽ االجتماعي مع ال
 المتابعة القانكنية لممخالفيف

215 17.35 03 

 04 13.48 167 إشراؾ جمعيات المجتمع المدني
 07 02.34 29 اقتراحات أخرل

  100 1239 المجمكع
 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تفريغ بيانات االستمارة

 
الصرامة في تطبيؽ القانوف كاف في صدارة االقتراحات ثـ يميو مباشرة  حسب أفراد عينة الدراسة فإف

تطوير منظومة التكويف في مدارس السياقة وفي المرتبة الثالثة جاء التكثيؼ مف حمبلت التسويؽ االجتماعي 
وبعدىا مع المتابعة القانونية لممخالفيف ثـ يأتي مباشرة إشراؾ جمعيات المجتمع المدني في المرتبة الرابعة 

مباشرة االستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في حيف كاف اقتراح سف قوانيف جديدة في المرتبة األخيرة باإلضافة 
إلى مقترحات أخرى نوجز أىميا فيما يمي: إعادة النظر في أماكف وضع اإلشارات المرورية عمى الطريؽ، 

ة لنوعية المركبات المستوردة وكذلؾ قطع الغيار إضافة استعماؿ التكنولوجيا الحديثة في الرقابة، مراقبة صارم
إلى الصيانة الدورية لمطرقات والسعي إلى إزالة كؿ النقاط السوداء، العناية أكثر بجانب التربية واألخبلؽ في 

دة المقاـ األوؿ ونشر ثقافة السبلمة المرورية في المقاـ الثاني، قبؿ نيؿ رخصة السياقة عمى المترش  الدراسة لم
جراء امتحاف كتابي في نياية المطاؼ، التقيد بالمعايير الدولية في مجاؿ السبلمة المرورية، رفع  سنة كاممة وا 
السف القانونية لمحصوؿ عمى رخصة السياقة، استغبلؿ المدخؿ الديني في التوعية بالسبلمة المرورية، الصرامة 

مشكمة الرشوة، التركيز عمى الجانب الردعي والزجري والحيادية في تطبيؽ القوانيف دوف محاباة والقضاء عمى 
لمقوانيف باإلضافة إلى عرض أكثر لمخالفات ونتائج حوادث المرور خاصة المميتة منيا والجسمانية، إدماج 
مادة الثقافة والسبلمة المرورية في المناىج التعميمية في األطوار التعميمية الثبلث، الحرص عمى التوعية 

 قبؿ رجاؿ األمف ورجاؿ الحماية المدنية في األماكف العمومية وخاصة في المدارس والمتوسطات.الميدانية مف 
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 المبحث الرابع: مناقشة نتائج الدراسة الميدانية

يتناوؿ ىذا المبحث التحقؽ مف صحة الفرضيات الرئيسية الموضوعة لمدراسة وذلؾ باستخداـ كؿ مف 
 النسب المئوية والمتوسطات الحسابية.

 مطمب األكؿ: اختبار الفرضية الرئيسية األكلى كالثانيةال

 :"تمتاز حمالت التسكيؽ االجتماعي بفاعمية كبيرة في الكصكؿ لدل أفراد الجميكر المستيدؼ"1ؼ

مفرد مف عينة  206( نجد أف حوالي 42( و)41انطبلقا مف نتائج التحميؿ المشار إلييا في الجدوؿ رقـ)
(، كما نجد أف مف األسباب لعد %45.7سويؽ االجتماعي وذلؾ بنسبة قدرت بػ)الدراسة ال تتابع حمبلت الت

المتابعة كاف عدـ تصادؼ أفراد عينة الدراسة مع حمبلت التسويؽ االجتماعي ىو السبب األوؿ والرئيسي وذلؾ 
 ( مف األسباب الكمية لعدـ المتابعة مما يدؿ عمى إخفاؽ حمبلت التسويؽ% 54.37بنسبة قدرت بحوالي)

االجتماعي مف حيث الفاعمية في الوصوؿ إلى أكبر قدر ممكف مف الجميور المستيدؼ، األمر الذي يثبت 
 عمى عدـ تحقؽ الفرضية الرئيسية األولى.

 : "تمتاز حمالت التسكيؽ االجتماعي بحضكر مكثؼ في الكسائؿ االتصالية"2ؼ

( أيف 46شكؿ مفصؿ في الجدوؿ رقـ)( وب45انطبلقا مف نتائج التحميؿ المشار إلييا في الجدوؿ رقـ)
يتض  جميا وجود نوع مف الضعؼ مف حيث كثافة حمبلت التسويؽ االجتماعي ذات البعد المروري، فمع 
استثناء التمفزيوف واإلذاعة نجد أف بقية الوسائؿ االتصالية األخرى كاف حضور حمبلت التسويؽ االجتماعي 

وسائؿ االتصالية األخرى فقد كاف حضور حمبلت التسويؽ االجتماعي يتراوح بيف المتوسط بالنسبة   أما بقية ال
فييا ضعيفا جدا مف حيث الكثافة. كما سجؿ المتوسط الحسابي لكثافة رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي في 

( مف سمـ ليكرت الخماسي، وعميو فإف األمر نفسو ينطبؽ عمى 2.73الوسائؿ االتصالية قيمة متوسطة قدرت بػ)
 ضية الثانية مف حيث عدـ التحقؽ.الفر 

 المطمب الثاني: اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة كالرابعة

 : " يتابع أفراد الجميكر المستيدؼ رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي بشكؿ دائـ كمستمر"3ؼ

الذي ( و 44( وبشكؿ مفصؿ في الجدوؿ رقـ)43انطبلقا مف نتائج التحميؿ المشار إلييا في الجدوؿ رقـ)
يوض  شكؿ وطبيعة متابعة أفراد عينة الدراسة لحمبلت التسويؽ االجتماعي حيث نجد أف نسبة ضعيفة جدا 

( في حيف أف % 05.31مف أفراد عينة الدراسة تتابع ىذا النوع مف الحمبلت بشكؿ دائـ ومستمر وذلؾ بنسبة)



  

446 
 

التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

تسويؽ االجتماعي إما بشكؿ متقطع أو ( فيي تتابع رسائؿ حمبلت ال% 94.69النسبة المتقية والتي تقدر بػ)
 بشكؿ نادر وضعيؼ، وعميو فإف الفرضية الثالثة غير محققة.

: " تساىـ رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي في تككيف بعد إدراكي لدل أفراد الجميكر المستيدؼ حكؿ مفيـك السالمة 4ؼ
 المركرية"

، والتي 51، 49، 48، 47ت األرقاـ التالية: انطبلقا مف نتائج التحميؿ المشار إلييا في الجداوؿ ذا
 توض  النقاط والعناصر ذات الصمة بالبعد اإلدراكي والمتمثمة فيما يمي:

المتوسط الحسابي لجودة رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي مف حيث خاصيتي االنتباه واالىتماـ كاف  أكال:
 اه واىتماـ جيد مف قبؿ أفراد عينة الدراسة.( مف سمـ ليكرت الخماسي والذي يعني وجود انتب3.77بمقدر)

المتوسط الحسابي لخاصيتي االنتباه واالىتماـ في الوسائؿ االتصالية مف قبؿ أفراد عينة الدراسة لرسائؿ  ثانيا:
 ( مف سمـ ليكرت الخماسي.3.58حمبلت التسويؽ االجتماعي كاف ىو األخر جيد وذلؾ بمقدار)

( وىي نسبة % 43.38لدراسة لشعار حمبلت التسويؽ االجتماعي كاف بنسبة)نسبة تذكر أفراد عينة ا ثالثا:
 قريبة مف المتوسط.

نسبة تذكر أفراد عينة الدراسة لمييئة المسؤولة عف تخطيط وتنفيذ حمبلت التسويؽ االجتماعي والمتمثمة  رابعا:
 ( %88.57في المركز الوطني لموقاية واألمف عبر الطرؽ كاف بنسبة مرتفعة جدا قدرت بػ)

كانت استفادة أفراد عينة الدراسة مف معمومات ومعارؼ جديدة حوؿ السبلمة المرورية نتيجة لمتابعتيـ  خامسا:
 (%89.12حمبلت التسويؽ االجتماعي مرتفعة جدا قدرت بػ)

انطبلقا مف كؿ ما سبؽ وباستثناء مؤشر تذكر شعار الحمبلت والتي تسجؿ نسبة قريبة مف المتوسطات 
 مؤشرات البعد اإلدراكي ىي جيدة ومف ثـ فإف الفرضية الرابعة ىي فرضية مقبولة ومحققة.فإف كؿ 

 المطمب الثالث: اختبار الفرضية الرئيسية الخامسة كالسادسة

: " تساىـ رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي في تككيف بعد كجداني لدل أفراد الجميكر المستيدؼ حكؿ مفيـك السالمة 5ؼ
 المركرية"

، والتي 57، 54، 53، 52طبلقا مف نتائج التحميؿ المشار إلييا في الجداوؿ ذات األرقاـ التالية: ان
 توض  النقاط والعناصر ذات الصمة بالبعد الوجداني والمتمثمة فيما يمي:
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المتوسط الحسابي لمضموف وحجج رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي مف حيث خاصيتي سيولة الفيـ  أكال:
( مف سمـ ليكرت الخماسي والذي يعكس قيمة جيدة لرسائؿ حمبلت 3.99ضموف كاف بمقدار)ووضوح الم

 التسويؽ االجتماعي مف حيث سيولة الفيـ ووضوح المضموف مف قبؿ أفراد عينة الدراسة؛

( مف سمـ 3.60المتوسط الحسابي لموسائؿ االتصالية مف حيث خاصتي الفيـ واإلقناع سجؿ مقدار) ثانيا:
ماسي والذي يعكس مساىمة جيدة لوسائؿ االتصاؿ في زيادة الفيـ واإلقناع لدى أفراد عينة الدراسة ليكرت الخ

 حوؿ أفكار ومضموف رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي؛

المتوسط الحسابي لؤلساليب اإلقناعية المستعممة في رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي كاف  ثالثا:
ماسي والذي يعكس وجود درجة إقناعية جيدة لرسائؿ حمبلت التسويؽ ( مف سمـ ليكرت الخ3.49بمقدار)

 االجتماعي مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة؛

كانت درجة اقتناع أفراد عينة الدراسة بأفكار ومضموف رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي مرتفعة جدا  رابعا:
 (%81.22وذلؾ بنسبة قدرت بػ)

ؤشرات البعد الوجداني ىي مؤشرات جيدة ومف ثـ فإف الفرضية انطبلقا مف كؿ ما سبؽ فإف كؿ م
 الخامسة ىي فرضية مقبولة ومحققة أيضا.

" تساىـ رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي في تككيف بعد سمككي لدل أفراد الجميكر المستيدؼ حكؿ مفيـك السالمة 6ؼ
 المركرية"

، والتي توض  النقاط  58، 57ات األرقاـ التالية: انطبلقا مف نتائج التحميؿ المشار إلييا في الجداوؿ ذ
 والعناصر ذات الصمة بالبعد السموكي والمتمثمة فيما يمي:

يتمايز أفراد عينة الدراسة مف حيث السموكيات السمبية فيما يخص موضوع السبلمة المرورية وقد  كانت  أكال:
 (؛%48.41دراسة تقدر بحوالي)النسبة العامة لتواجد السموكيات السمبية ضمف أفراد عينة ال

نسبة تغيير وتصحي  السموكيات مف قبؿ أفراد عينة الدراسة نتيجة حصوليـ عمى معمومات ومعارؼ  ثانيا:
جديدة حوؿ السبلمة المرورية مف رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي وكذلؾ نتيجة القتناعيـ بيا كاف بنسبة 

 (.%94.31مرتفعة جدا قدرت بحوالي)

مف كؿ ما سبؽ فإف كؿ مؤشرات البعد السموكي ىي مؤشرات جيدة ومف ثـ فإف الفرضية السادسة انطبلقا 
 ىي فرضية مقبولة ومحققة أيضا.



  

448 
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 المطمب الرابع: اختبار الفرضية الرئيسية السابعة 

 : " ىناؾ اتجاه ايجابي لدل أفراد عينة الدارسة نحك رسائؿ حمالت التسكيؽ االجتماعي"7ؼ

، والتي توض  61، 60، 59ئج التحميؿ المشار إلييا في الجداوؿ ذات األرقاـ التالية: انطبلقا مف نتا
 النقاط والعناصر ذات الصمة باتجاىات أفراد عينة الدراسة نحو حمبلت التسويؽ االجتماعي والمتمثمة فيما يمي:

مف حيث الفائدة كاف  المتوسط الحسابي التجاه أفراد عينة الدراسة نحو حمبلت التسويؽ االجتماعي أكال:
 ( مف سمـ ليكرت الخماسي والذي يعكس عمى أف ىذا النوع مف الحمبلت مفيدا جدا.4.37بمقدار)

( مف أفراد عينة الدراسة يؤيدوف استمرار حمبلت التسويؽ االجتماعي لمتوعية في مجاؿ %93.47) ثانيا:
 السبلمة المرورية وىي نسبة مرتفعة جدا

جود اتجاىات ايجابية ألفراد عينة الدراسة نحو حمبلت التسويؽ االجتماعي انطبلقا مما سبؽ يتض  و 
 ذات البعد المروري مما يؤكد عمى أف الفرضية السابعة محققة
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التسكيؽ االجتماعي لمسالمة المركرية بالجزائردراسة تحميمية لكاقع حكادث المركر كحمالت : خامسالفصؿ ال  

 خالصة الفصؿ السادس:

بالرغـ مف أف حوادث المرور التي تقع عمى الطريؽ ليست مرضا بالمفيـو الباستوري ليقع في دائرة 
الصحة العالمية، إال أف ما تخمفو مف بثار عمى الصحة العامة جعمت مف الجيات المختمفة وفي  اىتماـ منظمة

مقدمتيـ منظمة الصحة العالمية تعمؿ بكؿ جيدىا لمتصدي ليذه المشكمة السموكية قبؿ أف تصب  كارثة بكؿ 
بجدية كبيرة وقدمت الكثير المقاييس،كما وقد أكدت منظمة الصحة العالمية عمى أىمية التعامؿ مع ىذه القضية 

مف االقتراحات في ىذا الشأف وقد كانت حمبلت التسويؽ االجتماعي لمتوعية بأمور السبلمة المرورية كأحد ىذه 
االقتراحات لمواجية الظاىرة. والجزائر شأنيا شأف الكثير مف الدوؿ التي عرفت في السنوات القميمة الماضية 

مخمفة الكثير مف الخسائر المادية والبشرية، ومف أجؿ تدراؾ ىذا األمر ارتفاعا محموما في حوادث المرور 
تسطير إستراتيجية وطنية لموقاية مف المأساة االجتماعية والخسائر المادية عكفت الجزائر ممثمة في وزارة النقؿ ب

يؽ باإلضافة شروط األمف والسبلمة المرورية لمستعممي الطر  مف خبلؿ توفير التي تتسبب فييا حوادث المرور
قياـ الجيات المختصة بنشر التوعية بأمور السبلمة المرورية لفائدة الجميور عف طريؽ توظيؼ حمبلت إلى 

لتبصير أفراد المجتمع وتحسيسيـ بخطورة النتائج السمبية لمحوادث المرورية، باإلضافة إلى  التسويؽ االجتماعي
رية مف خبلؿ الرسائؿ االتصالية التي تبثيا ىذه الحمبلت تنويرىـ ببعض المعمومات حوؿ مفاىيـ السبلمة المرو 

 لمجميور المستيدؼ.

لقد أبانت نتائج الدراسة الميدانية عف وجود نوع مف الخمؿ والقصور في وصوؿ حمبلت التسويؽ 
االجتماعي إلى أفراد الجميور المستيدؼ، كما أوضحت النتائج كذلؾ عف وجود نوع مف المساىمة ليذه 

التأثير عمى كؿ مف البعد اإلدراكي، الوجداني، والسموكي ألفراد عينة الدراسة الذيف يتابعوف  الحمبلت في
حمبلت التسويؽ االجتماعي باإلضافة إلى وجود اتجاىات ايجابية ليـ نحو ىذه الحمبلت مف حيث الفائدة 

 وكذلؾ مف حيث استمرارية بث ىذه الحمبلت.
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 نتائج الدراسة النظرية -أكال

 نتائج الدراسة الميدانية -ثانيا

 اقتراحات كتكصيات الدراسة -ثالثا

 آفاؽ الدراسة -رابعا
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سة إلى تحديد مدى فاعمية حمبلت التسويؽ االجتماعي في توعية الجميور المستيدؼ ىدفت ىذه الدرا 
بمفيـو السبلمة المرورية ومف ثـ تحقيؽ الوعي الصحي لديو بوالية سطيؼ، ومف أجؿ تحقيؽ ذلؾ قمنا 

بدراسة  عف طريؽ القياـ بالتأصيؿ النظري لمتغيرات الدراسة تمييدا إلجراء الدراسة الميدانية لموضوع البحث
مف  بعضتحميمية وأخري ميدانية مف خبلؿ منيج المس ، حيث اعتمدنا في الدراسة التحميمية عمى تحميؿ 

حمبلت التسويؽ االجتماعي الخاصة بالتوعية في مجاؿ السبلمة المرورية والتي تـ إعدادىا مف قبؿ المركز 
 451ميدانية عمي عينة عشوائية طبقية قواميا الوطني لموقاية واألمف عبر الطرقات، كما اعتمدنا في الدراسة ال

ولقد رأينا أف المشكمة تزداد حساسية خصوصا إذا ما تعمؽ األمر بأحد جوانب الصحة السموكية  مبحوثا.
والممتثمة أساسا في السبلمة المرورية وما يقابميا مف مخاطر الحوادث المرورية والتي ليا تأثيرا كبيرا عمى حياة 

ع مف جميع النواحي االجتماعية والنفسية واالقتصادية، وال شؾ أف برامج وحمبلت السبلمة األفراد والمجتم
والتوعية المرورية التي تعتمد عمى استخداـ أساليب التسويؽ االجتماعي المتنوعة والمتعددة لمتعريؼ بأىمية 

براز مخاطر الحوادث تسيـ في زيادة الوعي ومف ثـ تحقيؽ الت وعية إال أف العبرة تبقى دائما السبلمة المرورية وا 
في مدى التأثير التي تقـو بو ىذه الحمبلت عمى كؿ مف البعد المعرفي والوجداني والسموكي لدى الجميور 

 المستيدؼ. وقد توصمت الدراسة في عموميا إلى عدة نتائج والتي نوجزىا فيما يمي:

لييا في الفصوؿ الخمسة األولى والتي ىي في أساساىا إف أىـ النتائج التي خمصنا إ نتائج الدراسة النظرية: /أكال
عبارة عف دراسة نظرية عالجنا فييا أىـ المتغيرات األساسية لموضوع الدراسة الموسومة تحت عنواف: مدى 

 فاعمية حمبلت التسويؽ االجتماعي في توعية الجميور بمفيـو الصحة العامة.

(، وىو أحد القوانيف Evolution Lawقانوف التطور)يستند مفيـو التسويؽ االجتماعي في وجوده عمى  (1
الحاكمة لعمـ التسويؽ، حيث سم  ىذا القانوف توسيع مجاؿ التسويؽ مف المفيـو التجاري المادي الضيؽ 

 إلى البعد االجتماعي الواسع؛

نظمة، إذا كاف تعريؼ التسويؽ التجاري عمى أنو عمـ وفف إقناع المستيمؾ بشراء المنتج لخدمة أغراض الم (2
ومف ثـ فإف التسويؽ  فإف التسويؽ االجتماعي ىو مطاوعة كؿ المعارؼ في بناء اإلنساف وخدمة المجتمع،

االجتماعي ليو المجاؿ األكثر تعقيدا كونو يقدـ اإلطار العممي الذي يحوي في طياتو؛ مبادئ التسويؽ 
ائفة واسعة لنماذج االتصاؿ، التجاري المندمجة مع النظريات االجتماعية السموكية عف طريؽ ترويض ط

بغية تأسيس مداخؿ جيدة لبرامجو تكوف قادرة عمى الوصوؿ إلى الجميور المستيدؼ وفاعمة في إحداث 
 التغيير السموكي المطموب.
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، فإف التسويؽ Interdependenceباعتبار قانوف االعتماد المتبادؿ) (3  ( ىو القانوف الحاكـ لمختمؼ العمـو
تو مبدأ التواصؿ المستند عمى المداخؿ المتعددة لمعمـو كمدخؿ االجتماعي يجسد في طيا

 ( والذي يؤكد عمى ترابطية العمـو والمعارؼ اإلنسانية؛interdisciplinaryمتكامؿ)

انطبلقا مف مبدأ التواصؿ بيف العمـو فإف التسويؽ االجتماعي يعتمد في تأصيمو النظري عمى المنيج  (4
مى ىذا األساس فإف التسويؽ االجتماعي ىو مدخؿ تكاممي يحمؿ في (، وعHolistic Approachالكيبلني)

ثناياه ثبلثة مستويات مف النظريات؛ نظرية التسويؽ االجتماعي، نظرية في التسويؽ االجتماعي، نظرية مع 
 التسويؽ االجتماعي؛ 

تسويؽ العاـ مجموع النظريات والمبادئ التسويقية المقتبسة مف حقؿ ال تمثؿ نظرية التسويؽ االجتماعي (5
 والتي تشكؿ في بنائيا المقـو التسويقي األساسي لمدخؿ التسويؽ االجتماعي؛ 

تمثؿ النظرية في التسويؽ االجتماعي مجموع النظريات التي تقـو بشرح الظواىر التي يكوف التسويؽ  (6
جتماعي، االجتماعي منصبا عمى دراستيا، فيي تعد بذلؾ المقـو االجتماعي السموكي لمدخؿ التسويؽ اال

أي االمتداد الحيوي لمتسويؽ العاـ مف المفيـو التجاري إلى المفيـو االجتماعي، ومف بيف أبرز الظواىر 
(، وتعديؿ social changeظاىرتي التغيير االجتماعي)التي يعالجيا التسويؽ االجتماعي نجد كؿ مف  

 .(behaviour Modification) السموؾ

إنجاح عممية التسويؽ االجتماعي وتحقيؽ التغيير عبلـ مف أىمية كبيرة في نظرا لما لوسائؿ االتصاؿ واإل (7
 التي يطرحيا المسوقوف االجتماعيوف، وعمى ىذا األساس فإفتدعيـ القضايا واألفكار  المطموب مف خبلؿ

مجموعيا النظريات والنماذج االتصالية المقتبسة مف عمـو  النظرية مع التسويؽ االجتماعي تمثؿ في
 اؿ واإلعبلـ والتي تشكؿ أساسا صمبا لممقـو االتصالي لمدخؿ التسويؽ االجتماعي؛االتص

(، مف بيف المصمحات األساسية التي تستند عمييا عممية Audience Triangleيعتبر مثمث الجميور) (8
التسويؽ االجتماعي، حيث يتكوف مثمث الجميور مف ثبلثة مفاىيـ أساسية؛ مفيـو االستبصار، مفيـو 

دؿ ، مفيـو المنافسة، باإلضافة إلى ثبلثة مبادئ جوىرية؛ وتشكؿ مفاىيـ ومبادئ مثمث الجميور في التبا
 مجمميا توليفة ىامة في نجاح برامج وحمبلت التسويؽ االجتماعي؛

نشر تعتبر حمبلت التسويؽ االجتماعي ضرورة ممحة وليست ترفا حيث تمعب ىذه الحمبلت دورا ميما في  (9
ت والحقائؽ ومف ثـ التأثير عمى معارؼ واتجاىات وسموكيات الجميور المستيدؼ،  لذلؾ األفكار والمعموما

فإف  التخطيط والتصميـ الجيد لبرامج ولحمبلت التسويؽ االجتماعي ووضع األىداؼ وكذلؾ التنظيـ  
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ح عممية والتنفيذ  والمتابعة والتوجيو، وتقييـ األداء وقياس الفاعمية تعد مف المتطمبات األساسية لنجا 
 التوعية؛

ترتبط عممية اإلقناع في حمبلت التسويؽ االجتماعي ببناء الرسالة بالدرجة األولى وكذلؾ بأسموب  (10
تقديميا، باإلضافة إلى ذلؾ فإف نجاح العممية اإلقناعية لحمبلت التسويؽ االجتماعي وحصوؿ التغيير في 

د فقط عمى مضموف الرسالة وصياغتيا، بؿ أفكار واتجاىات وسموكيات أفراد الجميور المستيدؼ، ال يعتم
إف األمر أيضا مرتبط أيضا بالوسيمة المستخدمة في نقؿ مضموف الرسالة لما ليا مف أىمية كبيرة في 

 التمكيف مف إقناع أفراد الجميور المستيدؼ وتغيير سموكو والتأثير فيو؛

عي والذي يقابمو مصطم  يعتبر مفيـو الجميور المصطم  المتداوؿ في ميداف التسويؽ االجتما (11
المستيمؾ في مجاؿ التسويؽ التجاري، ونظرا ألىمية المصطمحات وما تحممو مف دالالت ايجابية يمكف أف 

( Participantيكوف ليا األثر الفعاؿ في تحقيؽ اليدؼ المنشود، فإننا نؤكد عمى إضافة مصطم  المساىـ)
 عممية التسويؽ االجتماعي؛عوضا عف مصطم  الجميور باعتباره األنسب في إنجاح 

( إلى مستوى النشاط الذي يقـو بو جميور ما تجاه وسيمة اتصالية محددة، exposureيشير التعرض) (12
أو رسالة اتصالية بعينيا بما يمكف مف خبللو تفعيؿ ىذه النشاطات؛ ولما كاف التعرض العامؿ الميـ القابؿ 

التصالي، بما يكسبو القدرة عمى التوظيؼ في السياقات لمقياس فإنو بذلؾ يعد المؤشر األمثؿ لبلستيبلؾ ا
 التي تستيدؼ البعد الكمي لمتعرض كاإلعبلف وحمبلت التسويؽ االجتماعي؛

يشكؿ الجميور المستيدؼ الطرؼ الثاني مف المعادلة وىو ركف أساسي مف أركاف الحممة،؛ حيث أف  (13
سيحددىا بشكؿ كبير الممتقي أو أفراد الجميور ردود العمؿ أو الفعؿ اإلقناعي لحمبلت التسويؽ االجتماعي 

الوصوؿ إليو والتأثير فيو ىو مبرر وجود حمبلت التسويؽ االجتماعي،وعمى ىذا المستيدؼ، لذلؾ فإف 
واستيعاب جميع المتغيرات  فإف معرفة ىذا الجميور ودراسة سموكو االتصالي واحتياجاتو ودوافعو األساس

 تبقى أمرا ميما؛ وتوجو تصرفاتوالخارجية التي تؤثر عمى سموكو 

تعد ظاىرة التغيير واحدة مف أبرز المياـ التي تواجو القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي، فيي  (14
مسألة تتعمؽ باالنتقاؿ مف حالة معينة إلى حالة أفضؿ منيا. لذلؾ فإف مف بيف أىـ وظائؼ حمبلت 

ية واإلرشادية والتوعوية، نجد ما يسمى بوظيفة التعديؿ التسويؽ االجتماعي باإلضافة إلى الوظيفة التعميم
والتغيير، لذلؾ تعمؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي انطبلقا مف عممية الترويج االجتماعي وكذلؾ مزيج 

وبتعبير  المداخبلت إلى تعديؿ وتغيير المعارؼ والخبرات والميارات الحالية ألفراد الجميور المستيدؼ.
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لسموكية تتمثؿ في انعكاس تأثير الرسالة االتصالية لحمبلت التسويؽ االجتماعي عمى بخر فإف التأثيرات ا 
 سموؾ أفراد الجميور المستيدؼ بشكؿ ممموس قابؿ لمقياس وىو ما يشكؿ أبرز أشكاؿ التأثير وضوحا؛

يعتبر مصطم  الصحة كمفيـو شامؿ أو مفيـو شمولي يضـ مجموعة مف األبعاد المحيطية  (15
نما أصب  لبيئية، حيث واالجتماعية وا لـ يعد فيـ الصحة يقتصر عمى فيـ البعد العضوي الحيوي فقط، وا 

، وىذا ما ينظر إليو عمى أنو تداخؿ عوامؿ ثبلثة ىي: العضوية الحيوية والنفسية السموكية واالجتماعية
 يسعى مفيـو الصحة العامة لتأكيده؛

يست نشاطا منحصرا في التدخبلت ( ليست تخصصا ضيقا ولPublic Healthإف الصحة العامة) (16
الوقائية مثؿ حماية البيئة وحمبلت التطعيـ وبرامج التوعية الصحية، كما ال يمكف حصرىا ضمف بوتقة 
طار واسع  كادر صحي بعينو وال يمكف اعتبارىا كمجاؿ عممي محدود، بؿ ىي عبارة عف معنى كبير وا 

ؾ مع مجموعة متعددة مف العوامؿ الثقافية واالقتصادية تتداخؿ فيو جميع العمـو والمجبلت المعرفية، وتتشاب
واالجتماعية والسياسية، وعمى ىذا األساس يمكننا القوؿ عمى أف الصحة العامة ىي جزء ال يتجزأ مف 

 والعممية التنموية في أي مجتمع؛ العممية االجتماعية

قوية وحتمية ومتواصمة، وتأتي تعتبر العبلقة القائمة بيف الصحة العامة والتوعية الصحية ىي عبلقة  (17
أىمية التوعية الصحية مف منطمؽ أف التعامؿ مع الكثير مف المشاكؿ الصحية والسعي لمسيطرة عمييا 
يعتمد عمى اتخاذ تدابير خاصة متعمقة بالسموؾ البشري غير الواعي، والذي يمكف تعديمو مف خبلؿ إيصاؿ 

مف خبلؿ مساىماتو الفعالة في مجاؿ  ؽ االجتماعيالمعمومات المناسبة لمجميور عبر بوابات التسوي
لمتأثير في الصحة العامة عف طريؽ حمبلت التوعية االجتماعية كأسموب تعميمي وقائي لفائدة المجتمع 

 مواقفو وسموكياتو؛

موعي الصحي جوانب ثبلثة أساسية؛ الجانب المعرفي، الجانب الوجداني، والجانب السموكي أو ل (18
ب متكاممة مع بعضيا البعض وال يقتصر عمى جانب دوف اآلخر، بؿ تتأصؿ وتتكامؿ المياري، وىي جوان

في مدارؾ الفرد ووجدانو وسموكو لتعطي لنا مفيـو الوعي الصحي السميـ، وىو اليدؼ المنشود مف وراء 
 عمميات التوعية التي تطمبيا حمبلت التسويؽ االجتماعي.

لؤلىداؼ التي حددتيا الدراسة التقويمية لفاعمية حمبلت التسويؽ بالنسبة  نتائج الدراسة الميدانية:/ ثانيا
االجتماعي وىي: التعرؼ عمى مدى وصوؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي إلى الجميور المستيدؼ، مدى 
تأثيرىا عمى كؿ مف البعد المعرفي، الوجداني، السموكي ألفراد الجميور المستيدؼ، التعرؼ عمى رأي الجميور 

جاىاتو حوؿ مضموف حمبلت التسويؽ ورسائميا والوسائؿ التي استخدمت في إيصاليا باإلضافة المستيدؼ وات



  

455 
 

 الخــــــــاتمة العامـــــة

إلى معرفة أقوى الوسائؿ االتصالية تأثيرا عمييـ، وبعد معالجة وتفسير البيانات المستقاة مف أجوبة المبحوثيف  
 عف النتائج التالية:فقد أسفرت نتائج تحميؿ استمارة الدراسة الميدانية في ضوء األىداؼ المسطرة 

نسبة تعرض أفراد عينة الدراسة لموسائؿ االتصالية منخفضة االرتباط أفضؿ بكثير مف الوسائؿ االتصالية  (1
(،كاف لمتمفزيوف الحصة األكبر بنسبة وصمت %28مرتفعة االرتباط وذلؾ بنسبة عامة قدرت بػ)

 (؛%71.4إلى)

فيـو السبلمة المرورية وقد كاف ذلؾ مجسدا في النسبة ىناؾ نوع مف االىتماـ لدى أفراد عينة الدراسة بم (2
(، وقد كانت الدوافع مف %68.5المرتفعة لمدى متابعة لحصص وبرامج السبلمة المرورية بنسبة قدرت بػ)

 (؛%84.43وراء ذلؾ ىو الحصوؿ عمى معمومات مرورية واإلطبلع عمى القوانيف وذلؾ بنسبة قاربت)

لمؤشرات المستعممة لمداللة عمى فاعمية الحمبلت ونجاحيا، فإف نتائج لما كاف مؤشر الوصوؿ مف بيف ا (3
الدراسة توض  أف حمبلت التسويؽ االجتماعي قد وصمت برسائميا إلى نصؼ أفراد عينة الدراسة في والية 

 ( قدرت وىي نسبة فوؽ المتوسط بقميؿ؛ %54.30سطيؼ بنسبة)

التي ال تتابع حمبلت التسويؽ االجتماعي أبانت النسبة المتبقية مف أفراد عينة الدراسة و   (4
( أف مف بيف األسباب الرئيسية مف وراء عدـ متابعتيا لرسائؿ حمبلت التسويؽ %45.70والمقدرة)

االجتماعي ذات البعد المروري يبقى في المقاـ األوؿ ىو عدـ تصادفيا مع ىذه الحمبلت وذلؾ بنسبة 
يدؿ عمى وجود نوع مف القصور في وصوؿ ىذه  ( مف جممة األسباب الكمية مما%54.37قدرت بػ)
 الحمبلت؛

( تتابع ىذه الحمبلت %74.28( حمبلت التسويؽ االجتماعي في حيف نجد أف )%04.20يتابع حوالي )  (5
بشكؿ متقطع أما بقية أفراد عينة الدراسة فتتابع حمبلت التسويؽ االجتماعي بشكؿ ضعيؼ ونادر وذلؾ 

 (؛%20.41بنسبة قدرت بػ)

رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي في الوسائؿ االتصالية يبقى متفاوتا بيف الوسائؿ االتصالية  كثافة  (6
 منخفضة االرتباط وذات االرتباط المرتفع، غير اف ىذه الكثافة عمى العمـو تبقى متوسطة؛

بعيف ليا تتميز رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي بقدرة عالية في جذب االنتباه وخمؽ االىتماـ لدى المتا (7
 مف أفراد عينة الدراسة كما تمعب وسائؿ االتصاؿ الدور المساعد في تحقيؽ ذلؾ؛
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تبقى نسبة التذكر ألفراد عينة الدراسة لشعارات حمبلت التسويؽ االجتماعي متفاوتة وقد كانت أعمى نسبة  (8 
الدراسة لمجية تذكر خاصا بالحممة ذات الشعار: حزامؾ... سبلمتؾ، أما نسبة التذكر لدى أفراد عينة 

 المسؤولة فيي مرتفعة جدا؛

تتميز المغة المستعممة في حمبلت التسويؽ االجتماعي مف أجؿ توصيؿ رسائميا إلى أفراد الجميور  (9
 المستيدؼ بسيولة الفيـ، كما أف أفكار ىذه الرسائؿ كانت واضحة المضموف؛

ؾ استعماؿ قادة الرأي في عرض يعتبر أسموب استعماؿ الحوار وتقديـ النصائ  وأساليب الخوؼ وكذل  (10
محتوى ومضموف رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي مف بيف أىـ األساليب األكثر إقناعا لدى أفراد عينة 

 الدراسة بأمور السبلمة المرورية؛

تختمؼ مساىمة الوسائؿ االتصالية في عممية اإلقناع باختبلؼ تصنيؼ وسائؿ االتصاؿ مف حيث  (11
الرتباط وتبقى الوسائؿ االتصالية منخفضة االرتباط دائما ىي األولى مف حيث التعرض ومف حيث درجة ا

 درجة اإلقناع بالنسبة ألفراد عينة الدراسة؛

تساىـ رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي في تقديـ معمومات ومعرؼ جديدة إلى أفراد الجميور  (12
تغيير وتصحي  السموكيات السمبية لدييـ  المستيدؼ ممثبل في أفراد عينة الدراسة كما أنيا تساىـ في عممية

 (؛%94.31بعد حصوليـ عمى تمؾ المعمومات والمعارؼ الجديدة وذلؾ بنسبة عالية قدرت بػ)

تساىـ رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي في التأثير عمى كؿ مف البعد اإلدراكي)المعرفي (،  (13
عممية متدرجة وتزداد أىميتيا في كؿ مف الوجداني)العاطفي(، السموكي كما أف عممية التأثير ىذه ىي 

 البعديف األولييف فإذا نج  األمر معيما فإف البعد األخير ىو عبارة عف تجمي ليما؛

ىناؾ اتجاىات ايجابية ألفراد عينة الدراسة نحو رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي مف حيث الفائدة  (14
 مف ورائيا وكذلؾ مف حيث استمراريتيا؛ 

مبلت التسويؽ االجتماعي عمى عدة اعتبارات مختمفة ومتنوعة فمنيا ما يتعمؽ بطبيعة تتوقؼ فاعمية ح (15
الجميور المستيدؼ مف حيث المتغيرات الديموغرافية وكذلؾ السموؾ االتصالي لو خاصة ما يتعمؽ بمفيـو 

فيـو التعرض، ومنيا ما يتعمؽ  بالحمبلت نفسيا  مف حيث سمعة الجية المسؤولة عنيا وىو ما يسمى بم
وقوة تأثير العبلمة التجارية في ميداف التسويؽ االجتماعي مف جية  وكذلؾ مف حيث قوة رسائميا ممثمة في 
كؿ مف وضوح أفكارىا سيولة المغة المستخدمة لمتعبير عنيا ونوع الحجج المستخدمة وكذلؾ طبيعة ونوع 

 الوسيمة االتصالية لبثيا ونشرىا.
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بعد التحميؿ العميؽ في ىذه الدراسة ومناقشة نتائجيا في الفصؿ السابؽ، البد  ة:اقتراحات كتكصيات الدراس /ثالثا 
مف الخروج ببعض التوصيات العممية والتي قد تكوف سببا في تحقيؽ اليدؼ المرجو مف حمبلت التسويؽ 
 االجتماعي والمتمثؿ أساسا في نشر الوعي لدى الجميور المستيدؼ وترسيخ ثقافة السبلمة المرورية في
المجتمع الجزائري أو عمى األقؿ السعي بنية صادقة لمحد مف أسباب ونتائج المعضمة المرورية، لذلؾ فالتحدي 
في كتابة التوصيات يكمف في وضع إجراءات عممية لتغيير طباع الجميور المستيدؼ وىو أمر يحتاج إلى 

وربط بعض التوصيات بالجيات  جيد مضف بشكؿ دائـ وىكذا فإف الباحث اجتيد في كتابة التوصيات أدناه،
المسؤولة عف تنفيذىا وكذلؾ وصؼ بلية العمؿ التي يمكف مف خبلليا تنفيذ التوصية، وقد أضيفت لبعض 

 التوصيات إرشادات لمتنفيذ وذلؾ حسب طبيعة التوصيات.

تظمة العمؿ عمى مبدأ استمرارية حمبلت التسويؽ االجتماعي لمتوعية بأمور السبلمة المرورية بصفة من  (1
 ومدروسة مع ضرورة اختيار الوقت الصحي  لعرضيا حتى تكوف أكثر تمقيا وقبوال ليا مف طرؼ الجميور؛

االىتماـ بكيفية تصميـ رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي لمتوعية بمفيـو السبلمة المرورية وفؽ الطرؽ   (2
ـ وعمـ النفس وعمـ االجتماع واألسس العممية وىذا مف خبلؿ االستعانة بالمختصيف في اإلقناع واإلعبل

 ووفؽ الضوابط االقناعية والنفسية االجتماعية؛ 

ال يكفي أف تصؿ رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي لمتوعية بمفيـو السبلمة المرورية ألفراد الجميور   (3
و المستيدؼ، ولكف البد ليا مف أف تخمؽ االتجاىات االيجابية والتصرفات السموكية المرغوبة، وىذا ى

 اليدؼ النيائي مف حمبلت التسويؽ االجتماعي لمتوعية بمفيـو السبلمة المرورية؛

حمبلت التسويؽ االجتماعي واضحة وبسيطة دوف وجود تعقيدات فييا ضرورة العمؿ عمى جعؿ رسائؿ   (4
مف خبلؿ االعتماد عمى المغة الميسرة المفيومة لدى جميع شرائ  الجميور المستيدؼ، مع العمؿ عمى 

 ر الرسائؿ ألف ذلؾ مف شأنو أف يساعد في مضاعفة تأثيراتيا؛تكرا

باعتبار الجميور المستيدؼ ركف أساسي مف أركاف الحممة والمحور الميـ الذي تنطوي عميو عممية   (5
التوعية، لذلؾ يستمـز األمر عمى القائميف عمى حمبلت التسويؽ االجتماعي بما فييـ المركز الوطني لموقاية 

طرؽ القياـ بدراسة واعية ليذا الجميور مف خبلؿ معرفة االتجاىات السائدة لديو وكذلؾ واألمف عبر ال
التعرؼ عمى عاداتو وخباراتو االتصالية باإلضافة إلى مستوى وعيو بالمشكمة المرورية وىذا تجسيدا لمفيـو 

ي تخطيط ( وليس العكس، مما يسيـ فAudience-Oriented Marketingالتسويؽ المركز عمى الجميور)
 حمبلت ناجحة وفاعمة التأثير؛
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االستعانة بالجيات المتخصصة لمقياـ بدراسات قبمية وبعدية لكؿ حممة مف حمبلت التسويؽ االجتماعي   (6 
المتعمقة بمفيـو السبلمة المرورية، وذلؾ مف أجؿ معرفة مدى تحقيؽ تمؾ الحمبلت ألىدافيا المرسومة 

يضاح الجوانب االيجابية والسمبية وك  ذلؾ دعـ النواحي االيجابية والتقميؿ مف النواحي السمبية؛وا 

تشجيع البحوث والدراسات العممية التي تتناوؿ موضوعات حمبلت التسويؽ االجتماعي الخاصة بالتوعية   (7
في مجاؿ السبلمة المرورية مع ضرورة تفعيؿ النتائج والتوصيات التي تتوصؿ إلييا ىذه البحوث 

 والدراسات؛

يؽ بيف كافة القطاعات الحكومية العاممة في مجاؿ السبلمة المرورية مف أجؿ توحيد الجيود ضرورة التنس  (8
عف طريؽ تبني إستراتيجية وطنية واضحة المعالـ واألىداؼ تتشارؾ فييا جميع أطياؼ المجتمع المدني 

 رية؛( لترسيخ ثقافة السبلمة المرو Community Participationوصوال إلى مفيـو مشاركة المجتمع)

ضرورة استخداـ مختمؼ الوسائؿ االتصالية مف أجؿ توصيؿ رسائؿ حمبلت التسويؽ االجتماعي إلى أكبر   (9
عدد مف أفراد الجميور باإلضافة إلى تدعيـ تمؾ الرسائؿ باالتصاالت الشخصية مف أجؿ التأثير الفعاؿ في 

يور عف طريؽ الزيارات الجميور خصوصا تمؾ الحمبلت التي تستيدؼ فئات متنوعة مف أفراد  الجم
 والفعاليات الميدانية ذات العبلقة بمفيـو السبلمة المرورية؛

ضرورة البحث عف أساليب عمؿ مبتكرة عند تخطيط وتنفيذ أنشطة حمبلت التسويؽ االجتماعي  (10
 لمفيـو السبلمة المرورية باالستفادة مف التطور الكبير في استخداـ التقنيات الحديثة مف شبكة االتصاالت

 فائقة السرعة وتطبيقاتيا المختمفة؛

يستدعي العمؿ مف أجؿ غرس الوعي المروري لدى السائقيف وتعزيز مفيـو السبلمة المرورية بشكؿ  (11
خاص، وتحقيؽ التغيير االجتماعي اليادؼ في المجتمع بشكؿ عاـ التفكير في إنشاء مركز وطني لمتسويؽ 

برات الوطنية مف جميع االختصاصات مف أجؿ معالجة االجتماعي يجمع في أكنافو كافة المؤىبلت والخ
المشكمة المرورية مف جية، وكافة التحديات والمشاكؿ االجتماعية الموجودة داخؿ المجتمع مف خبلؿ 
تضافر الجيود قصد إعداد مزيج مف المداخبلت االجتماعية الفاعمة الموجية لكؿ قضية مف القضايا 

 المجتمعية وحسب خصوصية كؿ منيا؛

لعمؿ عمى إنشاء صندوؽ وطني لموقاية والسبلمة المرورية يكوف مخصصا أساسا مف أجؿ تمويؿ ا (12
 مبادرات وحمبلت التسويؽ االجتماعي ذات العبلقة بمفيـو السبلمة المرورية؛
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يجب األخذ بعيف االعتبار أف التوعية المرورية عبر حمبلت التسويؽ االجتماعي ال يمكف أف تقـو  (13 
ار فاعمة في الحد مف تفاقـ المشكمة المرورية، إذ البد مف تفعيؿ األطراؼ األخرى ذات لوحدىا بأداء أدو 

العبلقة منيا، مف خبلؿ تعزيز مرحمة التوعية بالقوانيف الداعمة ليا ثـ العمؿ الدؤوب عمى المراقبة الصارمة 
والتنبيو عمى المخالفيف  لتطبيؽ تمؾ القوانيف مف قبؿ الجيات المختصة لمتأكيد عمى ضرورة احتراـ القوانيف

ومتابعة غير المكترثيف بالقانوف عف طريؽ الردع دوف تمييز ، وىذا ما تنص عميو نظرية التاءات الثبلث 
 والتي كاف ليا األثر االيجابي عندما تـ تطبيقيا في الواليات المتحدة األمريكية؛ 

ة جمعاء كما أقرتو بيانات وتقارير لما كانت المشكمة المرورية ىي مشكمة عالمية ووباء ييدد البشري (14
المنظمة العالمية لمصحة، لذلؾ يستدعي األمر عمى ضرورة االستفادة مف الخبرات الدولية في مجاؿ 
التوعية المرورية خاصة تمؾ الدوؿ التي ليا باعا طويبل في ىذا المجاؿ والتجربة النرويجية أحسف مثاال 

 يات وثقافة المجتمع الجزائري؛عمى ذلؾ، مع العمؿ عمى تكييفيا حسب خصوص

إف االىتماـ األكبر لحمبلت التسويؽ االجتماعي كاف منصبا وبشكؿ أساسي عمى العامؿ البشري باعتباره 
المسؤوؿ األوؿ عف حوادث المرور حسب ما تؤكده الدراسات الميدانية، وعميو ومف أجؿ تحقيؽ مفيـو السبلمة 

ـ إىماؿ بقية العنصريف اآلخريف المكونيف لممشكمة المرورية بؿ المرورية بالشكؿ المطموب يتوجب كذلؾ عد
وبالتزامف، لذلؾ وباإلضافة إلى ما تـ ذكره مف توصيات تخص  يجب أف يتـ التركيز عمى العناصر الثبلثة معا

حمبلت التسويؽ االجتماعي، ومف أجؿ إحداث التكامؿ والوصوؿ إلى تحقيؽ مفيـو السبلمة المرورية ونشر 
 لدى المواطنيف فإننا نرى أف نوصي ببعض النقاط التي ليا أىمية بالغة تمس المجتمع ومنيا:الوعي 

توظيؼ المناىج الدراسية في التوعية المرورية مف خبلؿ إدراج السبلمة المرورية كمحور في مادة  (15
مع توفير الوسائؿ التربية المدنية أو كمادة مستقمة بحد ذاتيا في المدارس االبتدائية واألساسية والثانوية 

البيداغوجية البلزمة والمحققة لميدؼ، مع السعي الدؤوب والمتواصؿ عمى نشر التوعية المرورية داخؿ 
 المدارس والجامعات مف خبلؿ الندوات والممتقيات التحسيسية بصفة دورية ومنتظمة؛ 

 توفير الحد األدنى مف معايير السبلمة العالمية في تصميـ الطرقات الجديدة؛  (16

عمى وزارة النقؿ أف تفكر بشكؿ جدي مع التعاوف مع بقية الوزارات األخرى ذات االىتماـ المشترؾ  (17
 عمى تطوير منظومة التكويف والتدريب عمى السياقة بالجزائر؛

يستدعى األمر عمى كؿ مف وزارة التضامف واليبلؿ األحمر الجزائري وباقي جمعيات المجتمع المدني   (18
يذ حمبلت التسويؽ االجتماعي التعميمية حوؿ مفيـو اإلسعافات األولية والتي تكوف العمؿ عمى تخطيط وتنف
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موجية لكافة شرائ  المجتمع لما ليا مف أىمية قصوى في إنقاذ حياة المصابيف أثناء وقوع حوادث المرور،  
 مع التأكيد عمى إستمراريتيا؛

د عمى أنيا ال تشكؿ خطرا عمى ضرورة التشديد في الفحص التقني لممركبات وذلؾ مف أجؿ التأك (19
 مستخدمييا أو مستخدمي الطريؽ عمى حد السواء؛

ضرورة التنسيؽ بيف كؿ مف وزارة التجارة والجمارؾ الجزائرية مف أجؿ التشديد عمى مكافحة االتجار  (20
 بقطاع الغيار المقمدة والمغشوشة؛

العمؿ المكثؼ مف أجؿ تحسيف  يقتضي األمر مف وزارة األشغاؿ العمومية االىتماـ بيندسة الطرؽ مع (21
سبلمة شبكة الطرؽ، ومعالجة النقاط السوداء والحرجة التي تتكرر بسببيا الحوادث المرورية مع ضرورة 

 تحديث وتطوير منظومة اإلشارات المرورية البلزمة عبر الطرؽ؛

( يقـو Geographical Information Systemالعمؿ عمى وضع نظاـ معمومات جغرافي وطني) (22
صد حوادث المرور عمى كافة التراب الوطني مما يتي  بتوفير قاعدة مف البيانات والمعطيات حوؿ بر 

الحوادث، ومف ثـ القياـ بتحميميا واستغبلؿ نتائجيا في تحديد األولويات وتسطير برامج العمؿ وبأسموب 
 عممي وعممي كفيؿ عمى محاصرة تفاقـ المشكمة المرورية؛

عقوبات وتقييـ مدى فاعميتو عمى الحد مف المخالفات المرورية، مع العمؿ  إعادة النظر في قانوف ال (23
عمى تشديد العقوبات بما يتوافؽ مع حجـ المخالفة وخطورتيا تكرارىا مف نفس السائؽ المخالؼ مف خبلؿ 
اعتماد نظاـ النقاط  لرخص السياقة، كما يجب أف يكوف تطبيؽ القانوف مف قبؿ رجاؿ األمف صارما غير 

 يز وعادال ومنسجما .متح

 رابعا: آفاؽ الدراسة:

في ختاـ الدراسة لموضوع فاعمية حمبلت التسويؽ االجتماعي في توعية بالجميور بالصحة العامة؛ 
دراسة ميدانية عمى سكاف والية سطيؼ، وتكممة لمعمؿ في مجاؿ التسويؽ االجتماعي فقد اجتيد الباحث كذلؾ 

عبلقات التأثير واالرتباط لحمبلت  تي يمكف الغوص فييا لمناقشة مختمؼفي تقديـ بعض العناويف البحثية ال
 التسويؽ االجتماعي مع باقي المتغيرات األخرى كما يمي:

 مساىمة حمبلت التسويؽ االجتماعي في التوعية لمفيـو سبلمة المريض داخؿ المستشفيات؛ 
 وؾ الجميور؛أثر استخداـ إعبلنات الصدمة في حمبلت التسويؽ االجتماعي عمى سم 
 توظيؼ مدخؿ التسويؽ االجتماعي كيلية لتعزيز مفيـو األمف البيئي بالجزائر؛ 
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 مدى تبني منظمات المجتمع المدني لمفيـو التسويؽ االجتماعي لترسيخ العمؿ التطوعي بالجزائر؛ 
 .دور حمبلت التسويؽ االجتماعي التجاري في ترسيخ مكانة العبلمة التجارية لدى عمبلء المنظمة 

 

كختامان أظنني قػد جمعػت مػا يفيػد كنظمتػو كعرضػتو بأسػمكب مقبػكؿ، كعسػام أف أكػكف قػد أجػدت كحققػت اليػدؼ 

ما أنا إال مبتدئ كما مػف ، فالمرجك مف الدراسة أال كىك تعزيز الصحة المركرية باستخداـ حمالت التسكيؽ االجتماعي

ف أخطػأت فمتشػفع لػي محػاكلتي... مبتدئ أك منتػو بمػغ الكمػاؿ فالكمػاؿ د كحػده، فػبذا أصػبت فيػذ ا فضػؿ مػف اد، كا 

 .كاد تعالى كحده المستعاف لو الكماؿ كالجالؿ كالكبرياء، كالحكـ د في األكؿ كاآلخر
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275) http://strategic-social-marketing.vpweb.co.uk/Free-Tool-Box.html,  

276) http://www.who.int/trade/glossary/story076/en/ 
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 المالحؽ

 قائمة المحكميف (8

 التعريؼ التكافقي لمتسكيؽ االجتماعي  (9

 اإلستمارة  (10
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 (01الممحؽ رقـ )

 

 قائمة المحكميف

 البمد الجامعة أسماء األساتذة
 الجزائر 01جامعة سطيؼ  الطاىر أ.د بف يعقكب
 الجزائر 01جامعة سطيؼ  د.شياد فيصؿ

 الجزائر 01جامعة سطيؼ  .محمي كماؿد
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(03الممحؽ رقـ)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظة: مالح
 ىذا االستبيان موجو ألشخاص الذين يحوزون على رخصة السياقة؛ 
 (ضع إشارةXفي المكان المناسب؛ ) 
 ( يمكنك اختيار أكثر من إجابة بالنسبة لألسئلة التي تحمل العالمة) 

 

 

 األخ)ت( الكريـ)ة(:
 عميكـ كرحمة اد كبركاتو: السالـ

أفيدكـ بأني أقـو بدراسة عممية استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الدكتوراه عمـو 
بعنواف: مدى فاعمية حمبلت التسويؽ االجتماعي في توعية الجميور بالصحة العامة؛ دراسة ميدانية 

يؼ حوؿ حمبلت التسويؽ عمى سكاف والية سطيؼ. وييدؼ البحث إلى معرفة أراء سكاف والية سط
االجتماعي لمتوعية المرورية ومدى االستفادة منيا في تنمية الوعي لدييـ، وىؿ حققت اليدؼ المنشود 
منيا والمتمثؿ في نشر الوعي المروري وتحقيؽ مفيـو السبلمة المرورية. وألىمية ىذه الدراسة، بمؿ 

وجية نظركـ الشخصية، وأؤكد بأف تعاونكـ في اإلجابة عف جميع عبارات االستمارة كافة مف 
البيانات الواردة منكـ سوؼ تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط. أشكركـ عمى ما تبذلونو مف جيد 
ووقت في تعبئة ىذه االستمارة، وأتمنى لكـ التوفيؽ والنجاح..والسبلمة مف كؿ مكروه.. وا يحفظكـ 

 ويرعاكـ.

 الباحث: عصماني سفياف

 دعكة مف المشرؼ
خي الكريـ:أ  

نأمؿ مف سيادتكـ إعطاء الكقت الكافي كالرأم السديد كاإلجابة الكافية عف ىذه االستمارة، 
 ألنكـ الذيف تقرركف النتائج كالتكصيات المطمكبة لممصمحة العامة التي نيدؼ إلييا جميعا...

 كشكرا لتعاكنكـ كصادؽ تجاكبكـ.
 المشرؼ:           
 أ.د/ بف يعقكب الطاىر
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 ما ىي الوسائل االتصالية التي تتعرض لها يوميا؟/ 01
 االنترنيت الملصقات والمطويات لمجالتا الصحف اإلذاعة التلفزيون الوسائل االتصالية

() ....... ...... ......... ......... ..................... ............ 
 

 كم من الوقت تقضيو يوميا في متابعة تلك الوسائل االتصالية؟/ 02
 

 المدة الزمنية
 ساعات فما فوق 5 سا4 -سا3من  سا2-سا1من  أقل من ساعة

............. ............... .............. ................... 
 

 ذات الصلة بموضوع السالمة المرورية؟ الوطنية تتابع الحصص والبرامج والنشاطات كيف/ 03
 

 شكل المتابعة
 عدم المتابعة أحيانا بشكل دائم

............. ............... .............. 
 .(06( انتقل إلى السؤال رقم)مالحظة: إذا كانت اإلجابة بـ)ال

 ( الحصص والبرامج التي تتابعها تتابعها؟6-1رتب حسب األىمية من)/ 04
 حصة ضوابط مرورية برنامج طريق العافية حصة في التأني السالمة الحصص والبرامج

 .............. ............... ............. الترتيب
 معارض وفعاليات حول السالمة المرورية مج سر في أمانبرنا برنامج ألمنكم الحصص والبرامج

 .............. ............... ............. الترتيب
 

 والبرامج؟ ما ىي الدوافع )األسباب( وراء متابعتك لهذه الحصص/ 05
 الفضول وتمضية الوقت لإلطالع على القوانين الجديدة الكتساب معلومات مرورية الدوافع)األسباب(

() ............. ............... .............. 
 :......................................................أسباب أخرى)يرجى تحديدىا( الدوافع)األسباب(

 
 مرورية؟باإلضافة إلى الحصص والبرامج؛ ىل تعلم بوجود حمالت التسويق االجتماعي الخاصة بالتوعية في مجال السالمة ال/ 06

 ال أعلم على اإلطالق نعم أعلم

............... .............. 
 (10مالحظة: إذا كانت اإلجابة بـ)ال( انتقل إلى السؤال رقم)

 كيف تتابع رسائل حمالت التسويق االجتماعي للتوعية بالسالمة المرورية؟/ 07
 

 شكل المتابعة
 بشكل ضعيف ونادر بشكل متقطع بشكل دائم ومتواصل

............. ............ .............. 
 

 

 المحور األول: السلوك االتصالي وعادات تعرض الجمهور المستهدف لحمالت التسويق االجتماعي
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 ما ىي الوسيلة االتصالية التي تعرفت من خاللها على رسائل حمالت التسويق االجتماعي؟/ 08

 الهاتف النقال المجالت الصحف اإلذاعة التلفزيون الوسيلة االتصالية

() ......... ......... ........... ........... ............................ 
 المعارض والفعاليات الميدانية المحاضرات االنترنيت الملصقات المطويات الوسيلة االتصالية

() ......... ......... .......... .......... ............................. 
 

تتمتع رسائل حمالت التسويق االجتماعي الخاصة بموضوع السالمة المرورية بحضور قوي ومكثف في الوسائل االتصالية / 09
 التالية.

 
 الوسيلة االتصالية

 مدى الموافقة
 غير موافق جدا غير موافق محايد موافق موافق جدا

      التلفزيون
      اإلذاعة
      الصحف

      لمجالتا
      المطويات
      الملصقات

      المعارض والفعاليات الميدانية
      المحاضرات
      الهاتف النقال

      االنترنيت
 

مالحظة: )ىذا السؤال خاص فقط للذين أجابوا بـ)ال(  / إلى ماذا يرجع سبب عدم متابعتك لرسائل حمالت التسويق االجتماعي؟10
 (06قم )في السؤال ر 

أسباب عدم 
 المتابعة

أتشاؤم عند رؤيتها أو 
 سماعها أو قراءتها

ال توجد فائدة 
 من ورائها

ال تعجبني وال 
 تجذب انتباىي

 ال أتصادف معها على اإلطالق

()     
أسباب عدم 

 المتابعة
ال أىتم بموضوع 
 السالمة المرورية

ال يوجد سبب 
 معين

 ...............(:.........أسباب أخرى؛ )يرجى ذكرىا
............................................... 

()   
 

 مالحظة: بعد اإلجابة عن ىذا السؤال، يرجى االنتقال مباشرة إلى المحور السادس ثم المحور السابع.
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 توعية بالسالمة المرورية؟ما مدى موافقتك على العبارات التالية والتي تخص رسائل حمالت التسويق االجتماعي لل/ 01
 

 عــــبــــاراتال
 مدى الموافقة

 غير موافق جدا غير موافق محايد موافق موافق جدا
      حمالت التسويق االجتماعي ملفتة لالنتباه

      حمالت التسويق االجتماعي جذابة
      أتابع رسائل حمالت التسويق االجتماعي باىتمام وتركيز

سائل حمالت التسويق االجتماعي في لفت االنتباه يساىم تكرار ر 
 وزيادة االىتمام

     

يساىم تنويع طريقة عرض رسائل حمالت التسويق االجتماعي في 
 لفت االنتباه وزيادة االىتمام

     

 
 :طريقة عرض رسائل حمالت التسويق االجتماعي كان ملفتا ومثيرا لالنتباه في الوسائل االتصالية التالية/ 02

 
طريقة عرض رسائل حمالت التسويق االجتماعي من حيث 

 االنتباه وخلق االىتمام في الوسائل االتصالية

 مدى الموافقة
موافق 
 جدا

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 جدا

      التلفزيون
      اإلذاعة
      الصحف
      المجالت
      المطويات
      الملصقات

ليات الميدانيةالمعارض والفعا       
      المحاضرات
      الهاتف النقال

      االنترنيت
 

 حسب علمك، ما ىي الجهة المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ حمالت التسويق االجتماعي المتعلقة بالسالمة المرورية؟/ 03
تخطيطالمعهد الوطني لإلحصاء وال وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات الهيئة المسؤولة  

() ......... ......... 
 المديرية العامة للمن الوطني المركز الوطني للوقاية والمن عبر الطرقات الهيئة المسؤولة

() ......... ......... 
 

 المحور الثاني: تأثير رسائل حمالت التسويق االجتماعي على البعد اإلدراكي للجمهور المستهدف
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 ستعملة في حمالت التسويق االجتماعي للسالمة المرورية؛ ما ىي الشعارات التي تتذكرىا؟من بين الشعارات الم/ 04
رىن إشارتك؛ تمهل فالحياة غالية سالمتك قانون المرور...سالمة للجميع احترام الشعارات  

() ......... ......... 
 على الحق في الحياةالتجاوز الخطير..تجاوز  اإلفراط في السرعة ..تفريط في الحياة الشعارات

() ......... ......... 
 حزامك...سالمتك الراحة ثم السياقة..سالمة ووقاية الشعارات

() ......... ......... 

 

 

ما مدى موافقتك على العبارات التالية والتي تخص مضمون وحجج رسائل حمالت التسويق االجتماعي للتوعية بالسالمة / 01
 المرورية؟

 
 ــــاراتعــــبال

 مدى الموافقة
 غير موافق جدا غير موافق محايد موافق موافق جدا

اللغة المستعملة في رسائل حمالت التسويق االجتماعي سهلة 
 ومفهومة

     

طريقة عرض أفكار ومضمون حمالت التسويق االجتماعي مفهومة 
 وواضحة

     

قنعة الحجج المستعملة في رسائل حمالت التسويق االجتماعي م
 جدا

     

ساىم تكرار رسائل حمالت التسويق االجتماعي وتنويع الحجج 
 في زيادة قناعتي بمفهوم السالمة المرورية

     

 
 ما ىي أفضل األساليب اإلقناعية تأثيرا في رسائل حمالت التسويق االجتماعي للسالمة المرورية؟/ 02

 
 عــــبــــاراتال

 مدى الموافقة
 غير موافق جدا غير موافق محايد موافق موافق جدا

استعمال أسلوب الخوف في عرض رسائل حمالت التسويق 
 االجتماعي ىو األكثر إقناعا بأمور السالمة المرورية

     

استعمال أسلوب الفكاىة في عرض رسائل حمالت التسويق 
 االجتماعي ىو األكثر إقناعا بأمور السالمة المرورية

     

حوار وتقديم النصائح في  رسائل حمالت استعمال أسلوب ال
 التسويق االجتماعي ىو األكثر إقناعا بأمور السالمة المرورية

     

استعمال قادة الرأي في عرض رسائل حمالت التسويق االجتماعي 
 ىو األكثر إقناعا بأمور السالمة المرورية

     

استعمال أسلوب األوامر في عرض رسائل حمالت التسويق 
 ماعي ىو األكثر إقناعا بأمور السالمة المروريةاالجت

     

 

 المحور الثالث: تأثير رسائل حمالت التسويق االجتماعي على البعد الوجداني للجمهور المستهدف
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 ما مدى موافقتك على أفضلية الوسائل االتصالية في زيادة الفهم واإلقناع حول مضمون رسائل حمالت التسويق االجتماعي؟/ 03
 
 

 أفضلية الوسائل االتصالية في زيادة الفهم واإلقناع

 مدى الموافقة
موافق 
 جدا

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 جدا

      التلفزيون
      اإلذاعة
      الصحف
      المجالت
      المطويات
      الملصقات

      المعارض والفعاليات الميدانية
      المحاضرات

النقالالهاتف        
      االنترنيت

 
 

 ما مدى موافقتك على العبارات التالية رسائل حمالت التسويق االجتماعي للتوعية بالسالمة المرورية؟/ 01
 

 عــــبــــاراتال
 مدى الموافقة

 غير موافق جدا غير موافق محايد موافق موافق جدا
التعريف تؤدي رسائل حمالت التسويق االجتماعي دورا مهما في 

 بمخاطر المرور
     

تساىم رسائل حمالت التسويق االجتماعي في نشر ثقافة السالمة 
 المرورية وترسيخ مفهوم الوعي المروري 

     

 
 ىل أكسبتك رسائل حمالت التسويق االجتماعي بمعلومات ومعرفة جديدة حول مفهوم السالمة المرورية؟/ 02

 ال  نعم 

.......... ......... 
 الحظة: إذا كانت اإلجابة بـ)ال( فإلى ما يعود ذلك؟..........................................................................م

.............................................................................................................................. 
 المعلومات المعرفية المتحصل عليها من حمالت التسويق االجتماعي أدت إلى تغيير وتصحيح السلوكيات السلبية لديك؟ ىل/ 03

 ال  نعم 

.......... ......... 
 .....مالحظة: إذا كانت اإلجابة بـ)ال( فإلى ما يعود ذلك؟.....................................................................

 
 

 المحور الرابع: تأثير رسائل حمالت التسويق االجتماعي على البعد السلوكي للجمهور المستهدف
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 ما ىي السلوكيات السلبية التي قمت بتغييرىا وتصحيحها؟/ 04
 

 استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة عدم استعمال حزام األمان التجاوز الخطير السلوكيات المصححة

() ......... ......... .......... 
 سلوكيات أخرى؛ )يرجى تحديدىا( عدم احترام إشارات المرور السرعة غير القانونية الشعارات

() ......... ......... ........................... 
 

 

 بشكل عام؛ كيف ترى حمالت التسويق االجتماعي للتوعية بأمور السالمة المرورية؟/ 01
 غير مفيدة جدا غير مفيدة محايد مفيدة مفيدة جدا

....... ...... ...... ...... ........ 
 

 ىل تؤيد استمرار ىذا النوع من حمالت التسويق االجتماعي في المستقبل؟/ 02
 ال  نعم 

.......... ......... 
 

 جتماعي للسالمة المرورية في المستقبل؟ما ىي أفضل وسيلة اتصالية تراىا مناسبة إليصال ونشر رسائل حمالت التسويق اال/ 03
  

 
 

 أفضل الوسائل االتصالية لنشر رسائل حمالت التسويق االجتماعي

 مدى الموافقة
موافق 
 جدا

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 جدا

      التلفزيون
      اإلذاعة
      الصحف
      المجالت
      المطويات
      الملصقات

والفعاليات الميدانيةالمعارض        
      المحاضرات
      الهاتف النقال

      االنترنيت
 

 

 المحور الخامس: اتجاىات الجمهور المستهدف نحو رسائل حمالت التسويق االجتماعي والوسائل االتصالية
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 كيف ترى حوادث المرور في الجزائر؟/ 01
 ال أدري رفي استقرا في تناقص مستمر في تزايد مستمر

....... ...... ...... ...... 
 

 إلى أي درجة تتفق على أن األمور التالية قد تكون سببا في وقوع حوادث المرور بالجزائر؟/ 02
 
 

 أسباب حوادث المرور بالجزائر

 مدى الموافقة
موافق 
 جدا

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 جدا

      عدم مالءمة الطريق
      المركبة)السيارة(عدم مالءمة 

      عدم تقيد السائق بتعليمات السالمة المرورية
      التجاوز الخطير

      السرعة غير القانونية
      استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة

      عدم احترام إشارات المرور
      نقص الوعي المروري لدى السائقين والمشاة

 
 ما ىي أفضل االقتراحات التي يمكن من خاللها ترسيخ الوعي المروري ونشر ثقافة السالمة المرورية بالجزائر؟:من وجهة نظرك؛ / 03

االستعانة بالخبرات والتجارب  سن قوانين جديدة االقتراحات
 الدولية

التكثيف من حمالت التسويق االجتماعي 
 مع المتابعة القانونية للمخالفين

() ......... ......... .......... 
 تطوير منظومة التكوين في مدارس السياقة إشراك جمعيات المجتمع المدني الصرامة في تطبيق القانون االقتراحات

() ......... ......... ......... 
...................................................................................:اقتراحات أخرى؛ )يرجى تحديدىا(  

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

أراء الجمهور المستهدف حول السالمة المرورية بالجزائر المحور السادس:  
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  ..... أنثى                        .... ذكر  الجنس 01
 
 

02 
 

  سنة فما فوق50  49-42  41-34  33-26  25-18  العمر
........... ........... ........... ......... ................ 

 
 

 المستوى 03
 التعليمي

 دراسات عليا  جامعي  ثانوي  متوسط  إبتدائي  أمي  
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 ممخص الدراسة:
الت التسكيقية في التعامؿ مع القضايا االجتماعية في إطار حمالت التسكيؽ االجتماعي، تتناكؿ ىذه الدراسة مدل مساىمة االتصا

ز كتستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف ارتباطيا بمعالجة مكضكع الصحة العامة ذات األىمية الحيكية لجيكد التنمية في الجزائر مف خالؿ التركي
نبيا الميداني باعتبار أف ظاىرة حكادث المركر ىي في األساس مشكمة صحية عمى مكضكع الصحة السمككية. حيث تنطمؽ الدراسة في جا

دراكا لمدكر المتنامي لمتسكيؽ االجتماعي في معالجة القضايا  حساسا بيذه المشكمة كا  سمككية ذات نسؽ اقتصادم كاجتماعي كثقافي كا 
تسكيؽ االجتماعي في مجاؿ التكعية لنشر مفيـك السالمة كالمشكالت االقتصادية كاالجتماعية تأتي الدعكة إلى ضركرة تكظيؼ حمالت ال

ما مدل إسيامات حمالت التسكيؽ االجتماعي في تنمية الكعي لدل المركرية كالحد مف حكادث المركر مف خالؿ طرح اإلشكالية التالية: 
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تقكيـ فاعمية أفراد الجميكر المستيدؼ في مجاؿ الصحة السمككية كأثر ذلؾ عمى اتجاىاتيـ كسمككياتيـ؟.كما 

حمالت التسكيؽ االجتماعي لمتكعية بأمكر السالمة المركرية بالجزائر مف خالؿ التعرؼ عمى مختمؼ تأثيراتيا المعرفية كالكجدانية 
كيؽ االجتماعي كالسمككية لدل أفراد الجميكر المستيدؼ باإلضافة إلى معرفة رأم أفراد الجميكر المستيدؼ حكؿ مضمكف حمالت التس

كقد  كرسائميا كالكسائؿ التي استخدمت إليصاليا، كالكشؼ عف تقييـ الجميكر لمدل نجاحيا كمعرفة رأييـ في أكثر الكسائؿ كصكال كتأثيرا.
 تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

  كي ألفراد الجميكر المستيدؼ؛تساىـ حمالت التسكيؽ االجتماعي في التأثير عمى كؿ مف البعد اإلدراكي كالكجداني كالسمك 
 ىناؾ اتجاىات ايجابية ألفراد عينة الدراسة نحك حمالت التسكيؽ االجتماعي مف حيث فائدتيا كاستمرارية تكاجدىا. 

 .: التسكيؽ االجتماعي؛ الحمالت؛ الجميكر؛ الصحة العامة؛ الكعي الصحي؛ السالمة المركريةالكممات الدالة
Abstract : 

The present study covers the contribution of marketing communications in dealing with social 

issues in the context of social marketing campaigns. The significance of this research lies in the vital 

role played by Public Health in the developmental effort of Algeria by focusing on behavioral health 

topic. The field research of this study examines traffic accidents as behavioral health problem of an 

economic, social and cultural mode. Feeling of this problem and in recognition of the growing role of 

social marketing in addressing economic and social issues come to advocate the need to employ social 

marketing outreach campaigns to disseminate the concept of road safety and reduce traffic accidents 

by posing a problematic question: to what extent do social marketing campaigns contribute in the 

awareness development among members of target audience in the behavioral health field and its 

impact on their attitudes and behaviors?. This study aims to assess the effectiveness of social marketing 

campaigns to raise traffic safety awareness in Algeria by knowing its various cognitive, affective and 

behavioral effects on the target audience in order to identify their opinions about the content of social 

marketing campaigns and the lucidity of its messages as well as the means of communication that have 

been used to deliver them. In addition to detecting target audience assessment for success of social 

marketing campaigns and to know their opinions about the most effective means of communication. 

The study found the following results: 

 Contribute to social marketing campaigns in influencing each of cognitive, affective and 

behavioral dimensions for members of target audience; 

 There are a positive trends for members of target audience toward social marketing campaigns 

in terms of its usefulness and continuity of its presence. 
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