
 



 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي 

 - انم مستغ –جامعة عبد الحميد بن باديس 

 واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية        

 واالتصال اإلعالمقسم علوم             

 تخصص اتصال وعالقات وعامة 

 لواالتصا اإلعالمشهادة الماستر في علوم  لنيلمذكرة 

 

 

 

 

 

 :تحت إشراف األستاذة :                                                  من إعداد الطالبة

       محراز سعاد                                                        باهي فاطمة الزهراء
 :لجنة المناقشة 

 

 ةشرفم محراز سعاد
 ارئيس بوعدة حسينة
 مناقشا حمادي محمد

 االجتماعي في المؤسسة العموميةواقع التسويق 
 "مستغانم" بمديرية البيئة بوالية  ميدانيةدراسة 

 

8102/8102السنة الجامعية   

 



  

 

 *شكر و عرفان *

 

 اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ،عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك 

 اللهم لك الحمد ولك الشكر عند الرضا ولك الحمد ولك الشكر دائما وابدًا 

 اللهم لك الحمد والشكر على كل نعمك التي أنعمتها علينا 

 اللهم لك الحمد والشكر على نعمة العلم والبصيرة

اللهم لك الحمد والشكر على توفيقك لي على إتمام هذا العمل و انجازه على هذا الوجه  

 . فالحمد اهلل والشكر هلل و الصالة و السالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 

 سعاد على كل توجيهاتها و نصائحها القيمة  أتوجه بشكري إلى أستاذتي المشرفة محراز    

كما اشكر جزيل الشكر كل . التي ساعدني بها على انجاز و اتمام هذا العمل العلمي الهادف 

وكل من ساعدني على انجاز هذا العمل من . أساتذتي األفاضل بجامعة مستغانم وخارجها 

 .  قريب أو من بعيد 

 



 

 

   * هداءإ* 

 

ها ، إلى من تذوب لتنير تمن أنارت قلبي بحب العلم وأعطتني بدعوا هدي ثمرة جهدي إلىأ

           ، إلى العطاء الذي يفيض دروب اآلخرين إلى الزهرة التي تفوح برائحة الياسمين 

 "امـــــــي"  إليك  ... و إلى رمز الكفاح و النجاح، بال حدود

 "أبي العزيز "و الحنان ي بالعطفننإلى من أعا

 "انفـــــال " هذا العمل انجاز ربي ، و من كان لي خير معين على د ةإلى سندي ورفيق 

 "  علي" و عبد الجليل "و " نسيمة" إلى اخوتي األحبة 

 "ربيعة"و " نادية " و" فايزة" إلى كل صديقاتي. إلى كل عائلتي 

 . . . الى كل من يعرفني من قريب او من بعيد 
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 ملخص الدراسة

من خالل هذه الدراسة حاولنا معالجة موضوع واقع التسويق االجتماعي في المؤسسة     
العمومية ، حيث تمحورت االشكالية حول ماهو واقع التسويق االجتماعي في المديرية البيئة 

  ويق االجتماعي تسة إلى رصد وتحليل واقع ممارسة الفت هذه الدراسدالوالية مستغانم ؟ كما ه
تعد هذه الدراسة من . و استكشاف اهميته في تعزيز ترقية المؤسسة في خدمة البيئة والمجتمع 

 3البحوث التحليلية الوصفية ، حيث تمت هذه الدراسة على عينة من الموظفين بالمديرية و 
العينة افراد تم اختيارهم عن طريق  01مؤسسات تعمل بتنسيق و مشاركة معها ، مكونة من 

المقابلة و أدلتي عتماد على و من خالل جمع المعطيات وتحليلها بإ( قصدية ) الغير احتمالية 
 : المالحضة توصلنا الى جملة من نتائج ابرزها 

لتسويق االجتماعي دور مهم و اساسي بالمديرية بنسبة كبيرة فهو ظاهر كممارسة في ل -
 . انشطة المديرية من خالل أعمالها الميدانية و حمالتها 

 خفض وسائل تطوير الفهم و الممارسة لمبادئ و مفاهيم التسويق مما يدل على خفض أداء -
 .دارة تسويقية ترقى األداء الكلي للمديريةو عدم توفرها على إمهمة التسويق من قبل المديرية 

خفض مستوى تطبيق النظام التسويقي و عدم توفر مدخالت ضرورية و من ثم إجراء  -
العمليات الالزمة من خالل إدارة التسويق االجتماعي للوصول إلى مخرجات و نتائج فاعلة 

 . لعملها و أدائها الكلي 

 . ممارسة نسبية  ممارسة التسويق االجتماعي فالمديرية -

 االجتماعي التسويق حمالت ، التسويقي المزيج ، االجتماعي التسويق : المفتاحية الكلمات

 .العمومية المؤسسة ، 

 

 



Abstract : 

 

  this study we tried to address the issue of the reality of social marketing 

in the public institution, where the problem centered on what is the 

reality of social marketing in the Directorate of Environment  of 

Mostaganem? The study also aims at monitoring and analyzing the 

reality of social marketing practice and exploration ,Social marketing 

and exploring its importance in promoting the promotion of the 

institution in the service of environment and society. This study is based 

on descriptive analytical research. This study was conducted on a 

sample of the staff of the  Directorate and 3 institutions working in 

coordination and participation with it, consisting of 10 individuals 

selected. individuals through the non-probability sample (intentional) 

and through the collection of data and analysis based on the performance 

of the interview and the obsarvation , we reached a number of results: 

Social marketing plays an important and important role in the 

Directorate by a large percentage, which is seen as a practice in the 

activities of the Directorate through its field work and campaigns. 

 - There is confusion and issues of development of Directorate  and the 

practice of Emadi and marketing tasks, which indicates the reduction of 

the performance of the marketing task by the Directorate and not 

available to the Department of marketing promotion of the overall 

performance of the Directorate  

- reducing the level of application of the marketing system and the lack 

of necessary inputs and then the necessary operations of Through the 

management of social marketing to reach the outputs and results of the 

effective work and overall performance. 

 – The practice of social marketing Directorate is a relative practice . 

Keywords: social marketing ,marketing mix, social marketing 

campaigns , public institution. 
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 مقدمة

تطــورشهد    إلــى أدت كثيــرة بمراحــل الماضــي القــرن فــي العلميــة نشــأته ومنــذ التســويق
فمنالتركيزعلىالتسويقاالستهالكيفيالخمسيناتمنالقرنالماضـي وفلسفته، مفهومه

فــيالتســويقالصــناعيفــيالســتيناتمنــه،مــروراربحيةغيــرالإلـىبالتســويقفــيالمنظمــات
التسـعيناتمـن في االجتماعي التسويق ثم الثمانينات، الخدماتفي تسويق إلى السبعينات،

 الماضيوحتىاآلالقـرن ذاتالطابعون، المجاالتالمتميزة التسويقاالجتماعيأحد يعتبر
نماأمتدليشملالخاصفيإطارالتسويقبصفةعامةف "التسويقلميعديعنيبالسلعفقطوا 

جدمصطلحالتسويقنحيثأنهأصبحمنالمعتادأن"ةالخدمات،األفكار،القيماالجتماعي
والذيينطويعلىاستخداممبادئومهاراتعلمالتسويق Marketing Social االجتماعي

 اإلعالمي واإلبهار أساليباإلبداع كل سلوكياتوكذلك أو اجتماعية قيم أو أفكار الترويج
 .مفيدهللمجتمع

سويقاالجتماعيتعدمناصعبالدراساتوهذانظراتالبحوثوالدراساتفيمجالالإن
كعلم:التخصصاتعدةبكذلكيرتبط،المراجعوالبحوثالخاصةبهقاعدةلحداثةنشأتهولقلة

وتقومفلسفةالتسويقاالجتماعي.لوماإلعالمواالتصالع،واالجتماع،وعلمالنفس،والتسويق
 Geraled ،وجراردزلتان Philip Kotler كلمنفيليبكوتلر0791التيجاءبهافيسنة

 Zaltman أتكين ولورانسولوك Charles Atkin وتشارلز ، Lawrence Wallack 
 في الباحثين من تقنياتمجالوغيرهم توظيف أساس على االجتماعي وخطواتاالتصال
التغيير فيعملية منهجية تستهدفاالجتماعي التي األفرادتحسعموما ظروفمعيشة ين

،السيماوأنالمجتمعاتالمعاصرةتعانيمنعدداليحصىمناآلفاتوالظواهروالمؤسسات
والنفسية والصحية، والبيئية، والتنمواالجتماعية، مباشر، تأثير ذات وهي الخطيرة علىية

،فإنهاليمكنلفلسفةتسويقالقيماالجتماعيةأنتؤتيوعليه.حاضرومستقبلهذهالمجتمعات
الظاهرة:اثمارهاإالإذااستوعبتأهمالمفاهيموالمكوناتالمتحكمةوالمنظمةللمجتمع،ومنه



 :ةــــــمقدم
 

ب  

 

استيعابمختلفهذه،ونشئةاالجتماعية،والتأثيرالت،واه،واالتجاالجتماعياالجتماعيةوالتغيير
المفاهيماالجتماعيةتسهمفيعمليةغرسالقيماالجتماعيةمنخاللتوظيفحمالتالتسويق

.اعياالجتم

الدراسةتسليطالضوءعلىموضوعالتسويقاالجتماعيوواقعتطبيقهفي وسنحاولفيهذه
البيئةلواليةمستغانمكمؤسسةمحلالدراسة،حيثقمناالمؤسسةالعموميةوقداخترنامديرية
ثالثجوانب، البحثالى مختلفالخطواتالمنهجيةبتقسيم الى تطرقنا الجانبالمنهجي

 الدراسة، وفرضيات اشكالية على يحتوي حيث للبحث و اهداف اختيارناوتحديد اسباب
،وعرضنابعضالدراساتالتيللموضوعكماذكرنااالدواتالمنهجيةومصطلحاتالبحث

،ثمالجانبالنظريالذياحتوىعلىفصلينالفصلاالولالمعنونبلهاعالقةبالموضوع
عمومياتحولالتسويقاالجتماعيحيثتطرقناالىالتطورالتاريخيللتسويقاالجتماعيو

اماالفصلالثانيفكانصرالمزيجالتسويقياالجتماعي،مفهومهواهدافهواسسسهواخيراعنا
بعنواناستراتيجياتوحمالتالتسويقاالجتماعيحيثتناولنافيهابرزاستراتيجياتالتسويق
االجتماعي،باالضافةالىالتفصيلفيحمالتالتسويقاالجتماعيومراحلالتخطيطلهاو

الىالتعريفبالمؤسسةم فيه الجانبالميدانيتطرقنا ،واخيرا حلالدراسةوعرضاعدادها
 .وتحليلالمقابلةثماستخالصالنتائج
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ياالطار النظر   
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 :الدراسة االستطالعية

تعتبر الدراسة االستطالعية أساسا جوهريا لبناء البحث كله ،وذلك لما تمكن الباحث من      
تحقيقه عن طريقها اذ تهدف الدراسة االستطالعية إضافة للتحقيق من صالحية ادوات البحث 
الى تعميق المعرفة بالموضوع المراد دراسته ، و تجميع المالحظات و التعرف على اهمية 

مارس  1دراسة استطالعية، في الفترة الممتدة من حيث تم القيام ب 1.فروضه  البحث و تحديد
حيث تسنت لنا فرصة مالحظة  .، بمديرية البيئة بوالية مستغانم9112مارس  6الى غاية 

 .سيرورة العمل فيها، و التعرف على أهم انشطتها و برامجها وسائل المستخدمة فيها

صالح ع األصلي للبحث والمتمثل في كل الموظفين بكل مفقمنا بدراسة استطالعية للمجتم   
موزعا على خمسة  موظفا وهو العدد االجمالي لموظفي المديرية 92المديرية، والتي تضم 

مصلحة المحافظة على التنوع البيولوجي واألنظمة البيئية، مصلحة البيئة الحضرية : مصلحات
بيئية، مصلحة التنظيم والتراخيص، مصلحة والصناعية، مصلحة التحسيس واإلعالم والتربية ال

باالضافة الى زيارة  تفقدية بشكل عام لكل من دار البيئة محافظة الساحل . اإلدارة والوسائل
 .الوكالة الوطنية للنفايات 

تحقق من ادوات جمع البيانات و ايضا  وتعرف عليه ميدان الدراسة تحديد: إلى هادفين بذلك 
 . الموضوع للدراسةعرفة مدى قابلية مو 

مستوى كيف يتم تطبيق التسويق االجتماعي على  :التالي نا بصياغة تساؤل عام مبدئيحيث قم
القيام بتصميم مقابلة خاصة باالختبار القبلي متكونة من محورين مديرية البيئة ؟ ثم يليها 

ثم تحليل لمالحظة اضافة الى اداة ا" االستطالعية" واستجواب على أفراد عينة الدراسة األولية 
 .النتائج بشكل عام دون تعمق او تدقيق 

                                                           
محي الدين مختار ، بعض تقنيات البحث و كتابة النقرير،مجلة العلوم االنسانية ، عدد خاص منشورات جامعة قسنطينة ،  1

 .84،ص1222الجزائر ، 
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 :نتائج الدراسة االستطالعية

 تمارس المديرية التسويق االجتماعي في انشطتها و برامجها. 
  أغلب للمديرية تواجد الكتروني من خالل حسابات رسمية تحاول من خاللها نشر

  صور، ملصقات، مقاالت نشاطاتها وانجازاتها لجمهورها الخارجي باعتمادها على
 .مقاطع فيديو و 
  حمالت توعوية تحسيسية في اطار قوافل و و وبرامج تقوم المديرية بنشاطات

 المحافظة على البيئة
 ليست كل المصالح معنية بأمر تسسير انشطة و برامج وحمالت المديرية. 

أن نقوم بجملة  مكنتنا منحيث  ساعدت هذه الدراسة االستطالعية في اثارة تحمسنا للموضوع،
 .من التعديالت على مستوى البناء العام للموضوع وطريقة طرحه 
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 :اشكالية الدراسة 

يعتبر التسويق االجتماعي كتطور فكري للتسويق عموما حيث غالبا ما يهدف التسويق          
كما يسعى  لألفكارتسويق فهو  ،سلوكية ذات طابع اجتماعي جيد أهدافاالجتماعي لتحقيق 
س الفرق بين التسويق هنا نلم، و جماهيرها المختلفةبين المؤسسة و  األمدلبناء عالقة طويلة 

 .زيادة العائد المادي إلىالتسويق التجاري العادي الذي يهدف االجتماعي و 

 والسلوكيات األفكارفي القيم و  فالتسويق االجتماعي يقوم على اساس احداث تغيير مقصود   
كما يمكن توظيفه في اقناع  ، ضرورة المحافظة على الوسط البيئيالبيئة و  يةأهمكترسيخ 

الح لعام و تحقيق منفعة شريحة من المجتمع بخدمات او مبادرات ما تصب في خدمة الص
نعيش في مجتمعات متغيرة وعصرية تحدث فيها ظواهر مستحدثة و  إنناحيث  مجتمعية

نموية ت أهدافلمواجهتها او من اجل تحقيقي دة مستجدة تتطلب تسريع في تقديم خدمات جدي
التي يمكن ان تتبناها  باآللياتدراية فإنه البد من وجود معرفة و ، واجتماعية وحتى اقتصادية

فبالرغم من نجاح مبادئ التغيرات االجتماعية المطلوبة  إلحداثالمؤسسات العمومية الجزائرية 
التسويق االجتماعي في تحقيق االهداف المنشودة الى ان هناك عددا من تحديات و الصعوبات 

سة تحتاج في بعض الحاالت فهو يتعامل مع مجاالت غير ملمو  ،ذلك إلىتحول دون الوصول 
تكمن  وهنا، يحة واسعة من الجماهير المتنوعةها وتعامل مع شر الى مجهودات ضخمة لتغيير 

فاهيم التسويق االجتماعي على ارض موهي صعوبة تطبيق  المشكلة التي تواجه المؤسسات
 ةتسليط الضوء على المؤسس الواقع وهذا ما سنحاول الوقوف عنده في دراستنا هذه من خالل

سسة لمفاهيم تحليل مدى تبني هذه المؤ  محاولة منا لرصدمديرية البيئة  العمومية الخدمية
 :خالل طرح االشكال التالي ات  التسويق االجتماعي واستراتيجي

 ؟هو واقع التسويق االجتماعي في مديرية البيئة  ما  
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 :التساؤالت الفرعية 

  بممارسة التسويق االجتماعي وهل تطبقه في تسيير  مديرية البيئة  إدارةما مدى اهتمام
 ؟ أنشطتها

 التسويق  إطارو النشاطات التي تقوم بها مديرية البيئة في  هي ابرز الحمالت ما
 االجتماعي ؟

 الصعوبات التي تعيق المديرية في ممارسة نشاطات التسويق و  المشاكل هي ما
 ؟االجتماعي 

 :الدراسة فرضيات

 .ير انشطتهايسفي ت كممارسة االجتماعيلتسويق ل اهتمامية البيئة ير مد إدارة تولي -1

وتوجد صعوبات  في اطار التسويق االجتماعيهناك حمالت و برامج تنظمها مديرية البيئة  -9
 .تحول دون نجاحها 

 :اسباب اختيار الموضوع

،وهي من أصعب المراحل  تعد مرحلة اختيار الموضوع القابل للدراسة العلمية ذات أهمية بالغة
على سير عملية انجاز البحث  ،ألنها تمثل مرحلة حاسمة تؤثر التي يمر بها الباحث

فهي تكون إما أسبابا ذاتية ، بكامله،فيمكن أن تتعدد أسباب اختيار الباحث لموضوع معين
أم ألسباب يفرضها الواقع االجتماعي ، تفرضها طبيعة تخصصه أو اهتماماته وقدراته ورغباته

الختيار هذا  اي دفعتنمن بين أهم األسباب التو ، ملحة لمواضيع تطرح نفسها بنفسهاوالضرورة ال
 .الموضوع
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 : االسباب الذاتية

 كونه موضوع مهمش الميل الشخصي للموضوعات التي تتناول التسويق االجتماعي 
 .من قبل اغلب المؤسسات الجزائرية 
  واستراتيجياته االهتمام الذاتي لمعرفة كيف تمارس مديرية البيئة لتسويق االجتماعي 

 .في تسيير انشطتها 
  موضوع الدراسة مع التخصصتماشي. 

 : االسباب الموضوعية

 قابلية الموضوع للدراسة الميدانية . 
 نقص الدراسات التي تناولت التسويق االجتماعي نظرا لحداثة الموضوع نسبيا. 
 بالمؤسسات  ته لالرتقاءأهمية موضوع التسويق االجتماعي في وقتنا الحالي ومساهم

 .العمومي خاصةالمؤسسات ذات الطابع عموما و 

 :همية الدراسة أ

في  اال يستهان به اهمية كبيرة الدراسة في كون التسويق االجتماعي له أهميةتكمن     
المؤسسات الحديثة فجميع المؤسسات باختالف انواعها من سياسية  اقتصادية او صناعية 

التسويق ربحية او غير ربحية تحتاج الى انشطة  خاصة أوعامة  خدماتية أو إنتاجية
 االجتماعي لالرتقاء بخدماتها و بلوغ اهدافها و ايضا تعبر هذه الدراسة مساهمة في اثراء

و تزويد االبحاث و الدراسات المتعلقة بمجال التسويق االجتماعي نظرا لقلة االهتمام بهذا 
 .المجال خصوصا في المؤسسات الجزائرية و قلة الدراسات و االبحاث في هذا الجانب ايضا
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 : دراسةف الهداأ

مديرية المؤسسة كغيرها من المؤسسات تواجهها عراقيل تحول دون اتمام اهدافها  إن    
المجتمع  أفرادت عن نقص الوعي لدى عت بين مادية و ادارية و سلوكية نتجغاياتها تنو و 

التسويق  ألهميةمديرية البيئة  إدراكهنا تعرف على مدى و ضرورة الحفاظ على البيئة و  بأهمية
في رصد و تحليل واقع التسويق االجتماعي  أيضا المؤسسةترقية االجتماعي في تعزيز و 

اقتراح حلول لتبني البيئة نموذجا مع تقديم توصيات و المؤسسة العمومية الخدمية مديرية 
 بأداءتوضيح الدور الكبير الذي يلعبه التسويق االجتماعي في االرتقاء كذا استراتيجياته 

 .ات خاصة العمومية في خدمة الصالح العام المؤسس

 :الدراسات السابقة 

 ليه الباحث في انجاز بحثه من تعتبر الدراسات السابقة المنطلق الرئيسي الذي يعتمد ع   
 حيث يوضح كثير من كتاب البحث العلمي إلى .عدد الخطوات خاصة المنهجية منها خالل

ه، فهي تزود الباحث علي االطالعالبد من الدراسات السابقة تعتبر تراثا هاما ومصدرا غنيا  أن"
  "ستفادة منها في حل المشكلةبالكثير من االفكار واألدوات واإلجراءات التي يمكن اال

البحوث والدراسات التي يجريها باحثون آخرون في موضوعات مشابهة وماهية : "وتعني أيضا
ليتمكن الباحث فيما  هداف التي تسعى إلى تحقيقها بالنتائج التي توصلت إليهااال الدراساتهذه 

 .1دراسته الحالية عن تلك الدراساتبعد من تمييز 

فقد اعتمدنا " وبالنسبة لموضوع دراستنا واقع التسويق االجتماعي في المؤسسة العمومية    
 :على الدراسات المشابهة التي لها صلة بموضوع دراستنا

                                                           
 .69،ص9111 عمان، مفهومه، أدواته وأساليبه، دار مجدالوي للنشر والتوزيع،: عبيدات ذوقان و آخرون، البحث العلمي 1
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التسويق االجتماعي ضمن نشاط أعمال :" لعيون سهيلة و شريط وليد بعنوان : الدراسة االولى
ئمة على ما القا اإلشكاليةكانت " ية قسنطينةحالة جمعيات حماية البيئة بوال-المجتمع المدني 

تمثلت أهداف  حيث جتماعي ضمن نشاط أعمال المجتمع المدني؟مدى تطبيق التسويق اال
 : لنقاط االتية البحث في ا

 . جتماعيلى أسس و منطلقات فكر التسويق االالتعرف ع -

 . جتماعيإبراز أهمية التسويق االجتماعي في عملية التغيير اال -

 . جتماعي و المجتمع المدنياالتوضيح عالقة استخدام التسويق  -

 . تقديم تصور عملي لنظرية التسويق االجتماعي يمكن تطبيقه في مؤسسات المجتمع المدني -

إلى  باإلضافةاعتمد الباحثان في نوع الدراسة على أسلوب المنهج الوصفي التحليلي،     
عينة  أماية قسنطينة، لبحث في جمعيات حماية البيئة لوالالمنهج االستقصائي و تمثل مجتمع ا

في حالة نشاط  01من خالل دراسة المسحية اتضح انه هناك خمس جمعيات فقط من الدراسة 
األخضر  جمعية المبدوع، جمعية النسيم، جمعية المشعل  فيعلى مستوى الوالية و المتمثلة 

   جمعية الطبيعة وحماية البيئة، جمعية الحياة للبيئة، وهي الجمعيات التي تم تناولها بالدراسة
 .ثلت فاالستبانةتملبيانات فجمع ا أداةاما 

الممارسة  و هناك فرق ال يمكن تجاهله بين المعرفة النظرية :مايلي إلىخلصت ابرز نتائج    
فالتجربة  .التشاؤم خاصة على المدى البعيد الفعلية حول النشاط الجمعوي، لكن ال يجب

  .في أوروبا وأمريكاالجمعوية في الجزائر تعتبر قصيرة جدا بالمقارنة بما هو الحال عليه 

يوجد توزيع غير متكافئ لطبيعة عمل الجمعيات في الجزائر، فترتبط أكثر بالفضاءات  -
المتصلة بالحياة اليومية لألفراد، وأكثرها تنشط في الميادين الدينية والرياضية ، في حين 

 .يقل نشاطها في بعض المجاالت االخرى
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ات التي تنشط في المجال البيئي مقارنة تشهد والية قسنطينة انخفاضا في عدد الجمعي -
فقط من إجمالي  14.1%خرى، فتمثل المجاالت االبباقي الجمعيات التي تنشط في 

و لعدم وجود رقابة فعلية من قبل المؤسسات الرسمية على جمعيات . الجمعيات بالوالية
  .ها بالواليةفقط من الجمعيات البيئية تمارس نشاط 16%حماية البيئة بوالية قسنطينة، فـ 

تقوم جمعيات حماية البيئة لوالية قسنطينة بالتخطيط واالعداد لبرامجها وأنشطتها بنسبة  -
 1. ،ليتم وضعها موضع التنفيذ %87,2

توظيف التسويق االجتماعي في المؤسسات " :ل لحشم قسيمة المعنونة ب  : الدراسة الثانية
دار السؤال الجوهري إلشكالية هذه الدراسة  9البليدة الجزائرية بين النظرية التطبيق من جامعة 

كيف يتم توظيف التسويق االجتماعي في المؤسسات الجزائرية الربحية منها و الغير :" حول 
ى اراء المسير الجزائري في التسويق االجتماعي هدفت هذه الدراسة الى التعرف عل حيث" ربحية

 .رية و كيفية توظيفه في تسيير المؤسسات الجزائ

الدراسة ذات طابع نوعي اعتمدت على المقابلة النصف موجهة كوسيلة لجمع المعلومات    
وتمثل مجتمع الدراسة وعينته المؤسسات الجزائرية الربحية و الغير ربحية من خالل عينة 

 .مؤسسات اقتصادية  0منظمات خيرية و  0تيسيرية حددت عينت الدراسة في 

 :كاألتياسة كانت ابرز نتائج هذه الدر 

منهم لديهم %  21سنوات فأكثر و  6من أفراد العينة يملكون خبرة من %  40أكثر من  -
، وتمكننا من تهم قريبة من الواقع وموثوق منهاسنة ، وهذا يجعل تصريحا 12خبرة تفوق 

 .التعرف على حقيقة الوضع في الجزائر

                                                           

حالة جمعيات حماية البيئة بوالية "التسويق االجتماعي ضمن نشاط اعمال المجتمع المدني ،عيون سهيلة شريط وليد  - 1

-531ص ، 0العدد،0المجلد ، 571 - 0331ردمد ،سكيكدة  5991اوت 02جامعة ، -مجلة الباحث االقتصادي  -" قسنطينة

515 . 
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من %  40)  استعماالتهأغلبية أفراد العينة ال يعرفون مصطلح التسويق االجتماعي وال  -
، ورغم ذلك يعتبر التسويق االجتماعي خاص ما مسيري المنظمات الخيرية التي وحتى، (العينة 

%  ,6الجانب اإلتقالي ويمثلون  نجد أن البعض منهم يستعملون القليل من أدواته خاصة في
 .الحاجة إلى إعداد حمالت تكوينية خاصة بالتسويق االجتماعيوهنا تظهر 

 ، والمؤسسات العالمية الناجحةالتسويق االجتماعي في المؤسسات الجزائرية استعمال يختلف
تها في العالم العربي حيث نالحظ أن المنظمات الجزائرية متأخرة بمسافات كبيرة عن مثيل

يق ء المؤسسات الجزائرية بالجانب االتصالي للتسو ، وهذا واضح في إكتفااإلسالمي، والغربي
، بينما نالحظ بأن المؤسسات العالمية تستعمل كل األدوات (وهذا إن وظف أصال) االجتماعي

 1.التسويقية االجتماعية ، حتى تتمكن من تفعيل عملها والوصول التحقيق أهدافها 

واستخدامه في االتصال االجتماعي  التسويق"لبنت محمد فطومة المعنونة ب : الدراسة الثالثة 
حيث  حيث تطرقت هذه الدراسة إلى موضوع االتصال االجتماعي من" دراسة نظرية تحليلية

التحضير وتنظيم وتقييم االستراتيجيات االتصالية االجتماعية بتوظيف فلسفة ومنهجية التصميم و 
كيف : ل االشكالية كاالتي ، وكان سؤاهو التسويقمجال معرفي آخر ينتمي إلى علوم التسيير و 

يكون التسويق بمناهجه ووسائله اجتماعيا ؟ وكيف يستطيع القائمون على البرامج وحمالت 
االتصال االجتماعي في الجزائر استعارة التقنيات والخطوات التي يقترحها األسلوب التسويقي 

 . وتوظيفها في تخطيط إستراتيجية اتصالية فعالة ؟

  المقارنة العلمية أثناء التحليل من اجل الوقوف على أهم االختالفات اةبأد باستعانةالكيفي 

ج   مجموعة من نتائ إلىالفروق بين كل من التسويق التجاري واالجتماعي، وخلصت الدراسة  و 
   حيث هدفت هذه الدراسة على توضيح كيفية استخدام القائمين على حمالت وبرامج االتصال 

                                                           
لحشم قسيمة، توظيف التسويق االجتماعي في المؤسسات الجزائرية بين النظرية والتطبيق، مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث  1

 .194-112،ص 1، العدد 8،المجلد 6419-9611، ردمد 9والدراسات، جامعة البليدة 
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اعتمدت الباحثة على . التسويق من اجل بناء إستراتيجية اتصالية فعالةاالجتماعي لألسلوب 
القيام بدراسة جمهور الحمالت : بالتركيز على جانبين بحثي أساسي بأسلوبالتحليل الكيفي 

، وتحليل محتويات ومضامين دى األثر التي تحدثه هذه األخيرةاالجتماعية للتعرف على م
الحمالت االجتماعية األخرى، بحيث اعتمدت الباحثة على  الرسائل االجتماعية التي تنشرها

 :ج ابرزها التحليل  األسلوب

يتوجب على مخططي البرامج والحمالت االجتماعية إجراء تحليل مبدئي للتعرف بشكل جيد  -
 .وصحيح على الجمهور المستهدف من جهة 

بالمنظمة االجتماعية  يوجب على المسوقين االجتماعيين القيام بتحليل الوضعية الخاصة - 
وذلك بتقدير اإلمكانيات المادية والبشرية التي تتوفر عليها وبالتالي تسطير أهداف بالعقالنية 

 . وتبتعد قدر اإلمكان عن الشعارات البراقة 

 .ال بد من تحديد الغايات الجزئية المراد بلوغها من خالل الحملة الجاري تخطيطها -

، يتعين على القائمين على حال من األحوال أن يكون متجانسا الجمهور ال يمكن في أي -
، أي رلخطوات للتوصل إلى تقسيم الجمهو البرامج والحمالت االجتماعية إتباع جملة من ا

 .1االبتعاد عن فكرة أن رسالة واحدة كفيلة بالتأثير على المجتمع 

  التعقيب على الدراسات 

 بعااسات السابقة الـذكر، وذلـك طقدر المستطاع للدر ن هذا العرض الذي حاولنا فيه اإليجاز ا
يوضح مدى اقتراب دراستنا منها أو بعدها عنها، كما يكشف لنا ، حسب أهميتها بالنسبة لنا

 .دراستنا التشابه واالختالف بينها وبين نقاط 
                                                           

رسالة لنيل شهادة الماجستير في  -دراسة نظرية تحليلية  -بنت محمد فطومة ، التسويق واستخدامه في االتصال االجتماعي 1
 . 9111علوم االعالم واالتصال ، قسم علوم اإلعالم واالتصال ، جامعة الجزائر ، أكتوبر 
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 :اوجه التشابه 

التي تطرقت الجوانب تعتبر هذه الدراسة استكماال للجهود البحثية في الدراسات السابقة،    
 .وواقع تطبيقه في المؤسسات و المنظمات المتعلقة التسويق االجتماعي ومفاهيمه

 ".عمومية غير ربحية " مؤسسة " تشابه في نموذج الدراسة 

، حمالت استراتجيات، التسويق االجتماعي) رات الدراسة تشابه أغلب الدراسات في متغي
 (.اجتماعية 

 :اوجه االختالف 

بالدراسات السابقة المذكورة هناك اختالف فيما يخص عينة الدراسة في دراستنا وما تعلق    
وبالرغم من أن الدراسات السابقة المعروضة تشترك مع الدراسة الحالية في تركيزها ، سلفا

، إال أنها دور الكبير للتسويق االجتماعي في تحقيق اهداف المؤسسة و اهميته وتأكيدها على 
 . دراستنا من حيث المجال المكاني و الزماني تختلف مع

االطر النظرية و المعرفية   في إعطاءنا مجموعة من المعلومات حول اتخدمتنا هذه الدراس
 له التسويق االجتماعي عموما أنالى  خلصت جميعها للتسويق و ابرز مفاهيمه و ابعاده و

تغيير سلوكيات األفراد  مها وكذاتوجيه المؤسسة نحو اهدافها المسطرة وتطبيق ومها دور في
 .البيئي والصحي  المتعلقة بالجانب

 

 

 

 



 الجانب المنهجي للدراسة
 

20 

 

 منهجية البحث

إن العالقة المنهجية التي تربط بين الموضوع والمنهج تجعلهما قضيتين متالزمتين، فطبيعة    
ولذلك يعرف  الموضوع هي التي تحدد المنهج الواجب اتباعه قصد اإلحاطة بأهم جوانبه،

مجموعة اإلجراءات والخطوات الدقيقة المتبناة من أجل الوصول إلى خطوات "المنهج على أنه 
 .1فكرية وعقالنية هادفة إلى بلوغ نتيجة معينة

وعلى ذلك اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي الذي يتميز بجمع المعلومات   
والتحليل المتوفرة لإللمام بكل الجوانب النظرية والميدانية   على أدوات الجمع باالعتمادوتحليلها 

 .  للموضوع واستخالص النتائج لتعميمها

 لمديرية البيئة بوالية بدراسة الميدانية نةاقتضت الدراسة وطبيعة الموضوع االستعا قدو     
 .مستغانم لدارسة الموضوع من جانبه التطبيقي

 :أدوات جمع البيانات

 من أفراد العينة في هذه الدراسة كأداة رئيسية لجمع المعلومات" المقابلة"اعتمادنا على دليل    
 .حسب مجتمع البحث وعينته ذات العدد القليل  .واإلجابة على التساؤالت المطروحة

إحدى الوسائل شائعة االستعمال للحصول على المعلومات والحقائق المتعلقة  تعد المقابلة   
 .بالموضوع المدروس من خالل استجواب الموظفين بمدرية البيئة 

                                                           

 .20،ص ،1248المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ،مناهج البحث في علوم التربية وعلم النفس،رابح تركي،   1
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عبارة عن مجموعة من األسئلة أو العبارات المكتوبة والمزودة :"هي حيث عرفها  فضيل ديلو   
بإجاباتها المحتملة والمعدة بطريقة منهجية، يطلب فيها من المبحوثين اإلشارة إلى ما يعتقدون 

 1"المطروح أو العبارة المقترحة أنه يمثل رأيهم حول السؤال

 على معلومات دقيقة  مقننة الحصولالمقابلة غير في نوع المقابلة على  اداعتم تم حيث 

 .و مضبوطة 

بالمديرية، والتي  ميداني  تربصل قيامنا بأداة مساعدة من خالأما تقنية المالحظة فستكون   
اسة النظرية أو من تمكننا من جمع معلومات التي ال يمكن الحصول عليها عن طريق الدر 

مشاهدة الظاهرة محل " حيث عرف أحمد بن مرسلي المالحظة على أنها ، المقابلة خالل
لطبيعية، حيث يتمكن الباحث من مراقبة افي إطارها المتميز ووفق ظروفها  الدراسة عن كثب

تصرفات وتفاعالت المبحوثين، وهي عملية مقصودة وفق الخطة المرسومة للبحث في إطار 
ظة حالالم ناتخداماس.2"المنهج المتبع،وهدفها ينحصر في مشاهدة الجوانب الخاضعة للدراسة

حظة الظواهر تلقائيا في ظروفها الطبيعية دون إخضاعها الم: البسيطة في هذا البحث وهي
 .حظة دون أن يشارك في نشاط تقوم به الجماعةالوم فيها الباحث بالمالعلمي، ويقللضبط 

 مجتمع البحث وعينته 

إن أساس نجاح التعيين يقوم على تحديد حجم مجتمع البحث األصلي وما يحويه من    
مفردات ومجتمع البحث يمثل جميع المفردات واألشياء التي نريد معرفة حقائق عنها، حيث  

                                                           

فضيل دليو، مدخل إلى منهجية البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، - 1
 .,91، ص9118

 
علوم االعالم واالتصال، ،كلية محاضرات ماجستر في الدراسة النظرية، وحدة منهجية العلوم االجتماعيةأحمد بن مرسلي،  2

 . 910، ص(9118/9112)جامعة الجزائر، 
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مجموعة عناصر لها خاصية أو عدة خصائص مشتركة تميزها عن غيرها من "يعرف على أنه 
وبالنسبة لدراستنا فمجتمع البحث أو . 1"ي عليها البحث والتقصيالعناصر األخرى والتي يجر 

مؤسسات  0باالضافة الى اختيار  المجتمع األصلي يتمثل في مديرية البيئة بوالية مستغانم
بالمئة  41تعمل بتنسيق و المشاركة مع المديرية نظرا لتعاملها لكبير مع المديرية بنسبة اكثر

الوطنية  الوكالة: ميدانية ، وتتمثلت هذه المؤسسات في كل من من مجمل خرجاتها و اعمالها ال
  . ،دار البيئة  المكتب الوطني لحماية الساحل، للنفايات

قبل اختيار الباحث عينة لدراسته من المجتمع األصلي البد عليه من ضبط وتحديد العدد    
حيح الى حد كبير الحقيقي للمفردات وذلك من أجل أن يكون في األخير التمثيل سليم وص

 .لمجتمع الدراسة مع تحقيق األهداف

مجموعة فرعية من عناصر مجتمع بحث "وعليه يمكننا أن نعرف العينة على أنها   
العاملين  ية مدير ال من عمال ,عينة قصدية متمثلة في وتتمثل عينة دراستنا هي2"معين

التي تعمل ممثل عن كل مؤسسة الى  باالضافة بمصلحة التحسيس و التوعية و االعالم 
 . 11حيث بلغ العدد االجمالي للمبحوثين  مديرية البيئةبتنسيق و المشاركة مع 

 :مفاهيم الدراسة 

  : واقع 

  الجارية  واألحداثفهم أحوال الناس والوقائع المعاصرة، " عرف الواقع على أنه ي :نظريا
سواء كانت عامة أو خاصة لمعرفة حيثياتها و آثارها ووسائل حماية المجتمع من 

                                                           
1

القصبة للنشر،  تدريبات علمية،دار: ،منهجية البحث في العلوم االنسانيةتر، بوزيد صحراوي وأخرون ،موريس أنجرس  
 .,86 ص ،9118الجزائر،

 .860موريس أنجرس، المرجع نفسه، ص  2
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 األشياءخاصية لما هو معطى في التجربة، بمعنى مجموع " كما أن الواقع هو  .أضرارها
 .1والحاضرةالماضية  والحوادث الملموسة

 الواقع هو الشيء بذات: اجرائيا (MEME ELLE EN CHOSE LA) الموجود ثمة أي
 .أصال

  :التسويق االجتماعي

 كونه حقل أكاديمي متمايز، يهدف لتغيير السلوك : مفهوم التسويق االجتماعي :نظريا
أو المجتمع بشكل أوسع، وليس المؤسسة المسوقة في حد ذاتها،  األفرادأساسا لمصلحة 

ت في التسويق التجاري، خصوصا كما يعتمد على المبادئ والتقنيات التي تطور 
 .2المزيج التسويقي راتيجياتاست

 هو نشاط تقوم به المؤسسة للترويج الفكار و قيم اجابية بهدف تحسيين :  اجرائيا
 .ظروف المعيشية لالفراد من خالل الترويج الساليب وسلوكيات اجابية في المجتمع

 :استراتيجية التسويق االجتماعي 

 عرفها :اصطالحاThompson ها يتم الوصول إلى اللالطريقة التي من خ على أنها
 .القصير او مد الطويلاالهداف التسويقية على اال

 .3المستهدفة و إعداد المزيج التسويقي المتاح لها األسواقتحديد  : كما تعرف على أنها
 الطويل تتبعها المؤسسة للوصول  القصير او هي خطط و سياسات على المدى  :اجرائيا

 .ةهداف التسويقية المرجو إلى اال
                                                           

تاريخ االطالع   https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=542186&styleid=14موقع الكتروني  1
 14/16/9112يوم   90:99

 thttps://www.researchgate.neارة ، تتجاربة دولية مخ عرض: التسويق االجتماعي كمدخل لترقية الصحة العامة 2
 . O5/2019/26  يوم ،90:11 تاريخ االطالع

،  1محمود جاسم الصميدعي  ردينة عثمان يوسف ، التسويق االستراتيجي ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، ط 3
 .44، ص 9111عمان، 

https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.djelfa.info%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D542186%26styleid%3D14&h=AT3JAy2JuZdMcUZYt_bfOuDKELzVcsT-YkYWBkToHZzpFRltAoSU1sxmV3ocjGJ-d22aSDcmfYBPbvlPF4fHZ8b2DmECon0IvszOBR6Y3TeXtGiaCAmO7p7pyKSB5VTWsyw6
https://www.researchgate.ne/
https://www.researchgate.ne/
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 حمالت التسويق االجتماعي

  تصميم وتنفيذ وعمل برنامج محكم يستهدف زيادة نسبة تقبل فكرة  انهارف تع :نظريا
اجتماعية أو اكتساب عادة أو سلوك معين لدى الجماهير المستهدفة آخذين في االعتبار 

 . 1التخطيط والمنهج والترويج والتوزيع وبحوث التسويق 
 إلى تقديم  ة التي تهدفاتصالي أن الحملة مجموعة من نشاطات يمكننا القول : اجرائيا

 تغييرات في سلوكيات واتجاهات الجمهور المستهدف باالعتماد على وسائلاو  معلومات
 . اإلعالم المختلفةاالتصال و 

  المؤسسة العمومية 

 عبارة عن إدارة عامة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، وتتولى إدارة مرفق عام أو  :نظريا
 "2معينةعدة مرافق عامة، متخصصة ضمن حدود إقليمية 

ينحصر نشاطها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المجتمع لتلبية رغبات  ةهي المؤسس :اجرائيا
التقنية  ذوي خبرات مع توفر الوسائل المادية األفرادمجموعة من  تتكون من المستهلكين فيه

ية بهدف المالية والبشرية مجسدة في شكل نظام تتفاعل فيه العديد من العوامل الداخلية والخارج
 .كإنتاج خدمات موجهة إلى إرضاء المستهل

 :حدود الدراسة 

 .المكان محل الدراسة في مؤسسة مديرية البيئة لوالية مستغانم ثلتم : الحدود المكانية 

 11يوم في الفترة الممتدة مابين  12لمدة لهذه الدراسة امتد المجال الزماني  : الحدود الزمانية 
 . 9112شهر ماي  01الى 

                                                           
 .69 ،ص ,911،عالم الكتب، القاهرة،  1التسويق االجتماعي وتخطيط الحمالت اإلعالمية، ط، فؤاد عبد المنعم 1

 .14/16/9112يوم 90:19تاريخ االطالع   topic-.com/t1531http://islamfin.yoo7موقع الكتروني  2

https://l.messenger.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fislamfin.yoo7.com%2Ft1531-topic&h=AT3JAy2JuZdMcUZYt_bfOuDKELzVcsT-YkYWBkToHZzpFRltAoSU1sxmV3ocjGJ-d22aSDcmfYBPbvlPF4fHZ8b2DmECon0IvszOBR6Y3TeXtGiaCAmO7p7pyKSB5VTWsyw6
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 :تمهيد 

حديث لفهم التسويقي الا التسويق االجتماعي من المفاهيم الحديثة التي ظهرت نتيجة لتطور   
  أهدافها إلىالمؤسسات ويساهم في الوصول  أنشطةضرورية لتسيير  آلياتمن  أصبححيث 

سندرجه هذا ما و   المجتمع إصالحتساهم في و  أفكارترويج  إلىخاصة المؤسسات التي تهدف 
مفهومه ثم  إلىفي فصلنا هذا حيث سنتطرق اوال الي تطور مفهوم التسويق االجتماعي ثم 

 .و نطاقه ثم عناصر المزيج التسويق االجتماعي  أهداف

 : لتسويق االجتماعي ومفهومهالتطور التاريخي ل 1-1

 :للتسويق االجتماعي  التطور التاريخي 1-1-1

مع الناس كأداة رئيسية للتكافل االجتماعي منذ  االتصالبدأت مظاهر التغيير والتطور في    
في البداية واليحتاج إال إلي قيام القيادات  ن تقريبًا ، فلقد كان األمر بسيطعقدين من الزما

المحلية أو الوطنية بتوجيه الدعوة المباشرة وغير المباشرة للناس لكي يتبنوا اتجاها جديدة أو أن 
ولكن نتيجة للتطورات السريعة في البيئة . يشاركوا أو يساهموا في أحد األعمال االجتماعية 

دية واإلتصالية والتكنولوجية ، فقد أصبح التسويق االجتماعية وتأثرها بالتغيرات االقتصا
اإلجتماعي أكثر صعوبة ، مما اضطر القائمون علي العمل االجتماعي إلى أن يستخدموا طرقا 

قديم جديدة بعضها مقتبس من علوم التسويق التجارية حتى قام بعض العلماء والباحثيين بت
 1"مفهوم التسويق االجتماعي 

 

 

                                                           
  

  
1
داء و ،مركز تطوير اال (ادارة راس المال االجتماعي)الغني ،هالل رضوى محمد،التسويق االجتماعي دعبحسن محمد   

 .02،ص 0202،القاهرة، (التوزيعر و التنمية للنش
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يكثر استخدامه في الوقت الحالي في مختلف األنظمة  ق االجتماعيالتسوي مصطلحو     
والمجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء ، وفي أوقات السلم واالستقرار والرخاء ، وفي 
وأوقات األزمات والحروب والصراعات ، وقد ظهر هذا المصطلح في بداية السبعينات في القرن 

يب ومبادئ التسويق ، من أجل تقديم قضية اجتماعية أو العشرين ، حتى يصف استخدام أسال
فكرة أو سلوك ، فهو يهتم بتغيير ردود فعل األفراد تجاه فكرة معينة أو هدف أو سلوك محدد 

 . 1لصالح المجتمع

، حيث مؤتمر دولي عن التسويق االجتماعياول عقد في مدينة بروكسل  0791في عام     
وبرغم من ذلك فإن فكرة احداث التغيير  ،نوقش العديد من اسسه و و قواعده و تطبيقاته 

حيث عرف ذلك عند  االجتماعي و توجيه انشطة معينة  لتحقيق هذا التغيير تعد فكرة قديمة
الرومان و اليونان القدماء  مثل حمالت تحرير العبيد ، و في انجلترا انطلقت الحمالت خالل 

 . واعطاء حق التصويت التعامل مع عمالة االطفال ر الصناعية إلطالق صرا المسجونين الثو 

تماعي طهر مع عالم كما يرى العديد من الباحثين ان االنطالقة الفعلية لمجال التسويق االج   
حيث تحدث عن بيع الصداقة و  0710العام سنة  الرأيفي دورية  " wiebe"االجتماع ويبي

االهتمام  أن إال، التسويق أنشطةهودها اقل من جهود المشكالت االجتماعية التي غالبا ج
الحقيقي لهذا المفهوم كان في اواخر الستينيات وبداية السبعينات خالل حرب الفيتنام حيث 

 2يكي الى ترويج االفكار االجتماعية دفعت هذه الحرب العديد من القطاعات في المجتمع االمر 

 

                                                           

رة ھ، الدار المصرية اللبنانية، ،القا 0منى سعيد الحديدي، شريف درويش اللبان، فنون االتصال واإلعالم المتخصص، ط  1 
 .00-00ص   ص ،0227

 .29، ص  0202،دار الكتاب الجامعي ، لبنان ،0مفلح زغبي علي فالح ،التسويق االجتماعي مدخل معاصر،ط  2
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فيليب كوتلر ، ) حيث قدم كال من  0792بدأ األخذ بالتسويق االجتماعي كعلم في عام وقد    
فكرة أن مبادئ التسويق التي تستخدم في تسويق المنتجات العادية للمستهلكين ( وجيرالد زلتمان 

لوك ، وقد استخدم هذا األسلوب في عدة يمكن استخدامها في تسويق األفكار واالتجاهات والس
مجاالت مثل حمالت تسويق وسائل تنظيم األسرة ، حمالت اإلدمان وأمراض القلب ، التبرع 
بالدم واألعضاء ، وألن الجهات التي تقدم المنتجات والخدمات االجتماعية تستخدم عادة أساليب 

اإلطالق ، فإن المنتج أو الخدمة  تسويق تقليدية مع بعض الدعاية البسيطة أو بال دعاية على
تصل إلى قطاع محدد من الجمهور ومهنا بدأت تظهر أهمية التسويق االجتماعي في 
الموضوعات االجتماعية لخدمة جمهور عريض كلف تغيير سلوكيات وعادات وتقام معلومات 
صحيحة و بسيطة يحتاجها الجمهور المستهدف ، وللتسويق االجتماعي مفهوما خاصا 

مسؤولية االجتماعية يقوم من خالله القائم بالتسويق بنشر فكرة أو قيمة أو نمط سلوكي بال
 . 1أو في سلوك األفراد يفمستهدفا إحداث تأثير معين في اإلطار المعر 

 مفهوم التسويق االجتماعي  1-1-2

تعريف التسويق االجتماعي من المواضيع التي استولت على اهتمام الكثير من الباحثين في    
و  التعارفاختلفت هذه على اختالف مذاهبهم التسويقية ، و التسويق وخاض فيها الكثير منهم 

 :حيث هناك العديد من التعريفات للتسويق االجتماعي منها  .تعددت 

وك باستخدام التقنيات و االساليب الي الي تغيير سلعملية تسويق افكار تهدف :"هو   
من خالل برامج تهدف إلحداث   والتعاون مع صناع القرار والمتخصصين و المهتمينالتسويقية 

                                                           
 .29 ن، دار الحامد للنشر والتوزيع، ص،األرد 0222.سويدان نظام وحداد شفيق، التسويق مفاهيم معاصرة  :1 
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التأثير على السلوك االجتماعي لملحة الجمهور المستهدف و "  :او هو"مجتمعي تغيير 
 1"بشكل عام وليس لمصلحة من يقوم بالتسويق المجتمع 

وعرفه كوثر واندرسون التسويق االجتماعي على انه مجال يختلف عن مجاالت التسويق    
األخرى فيما يتعلق بأهداف مسئول التسويق ومنظمته ، فالتسويق االجتماعي يبحث عن التأثير 
نما  في السلوكيات االجتماعية وليس تحقيق المكسب للقائم باالتصال أو القائم بالتسويق وا 

مستهدف والمجتمـع بوجـه عـام ، وأن التسـويق االجتمـاعي هـو تطبيـق لمفـاهيم للجمهور ال
وأسـاليب التسـويق التجـاري علـى مجتمـع مسـتهدف لتحقيـق هـدف التغييـر االجتمـاعي 

  .2االيجـابي

إلى وضع الخطط العلمية والواقعية إلحداث  يهدف التسويق االجتماعي عبيدات انكما يرى    
مع المالحظة أنه ليس كل الخطط ، ألن ستنجح في . ر أو التعديل االجتماعي المطلوبالتغيي

النجاح في تحقيق أهداف الحمالت التسويقية  ، النإحداث التغير أو التعديل المرغوب فيه دائما
 .3 سهولة أو صعوبة ما يراد تغييره اجتماعيا على.االجتماعية يعتمد

مد بشكل رئيسي على معرفة حاجات ورغبات المستهلكين مفهوم التسويق االجتماعي يعت   
وتحقيق الرضا لهم وتقديم كل ما من شأنه أن يساعد في تحقيق تطلعات المجتمع وحل مشاكله 

بالتالي فإن على مديري التسويق إذا كانوا يريدون  بما يتناسب مع قيم وعادات هذا المجتمع و
األخذ بعين االعتبار ثالثة عناصر أساسية وهي تطبيق مفهوم التسويق االجتماعي عليهم 

العمل على  تحقيق األرباح، التعرف على حاجات ورغبات المستهلك والعمل على إشباعها،

                                                           
 .9ي علي فالح ، مرجع سبق ذكره ،صمفلح زغب   1
 .7،ص،0222،اسس ومفاهيم معاصرة ، دار اليازوري ، عمان، االردن،لبكري اتامر    2
 .00 ،ص 0222ر والتوزيع، عمان، االردناألخضر والبيئي، دار وائل للنش: التسويق االجتماعي ، عبيدات محمد إبراهيم: 3 
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الشركة ( إشباع الحاجات)المستهلكون ( سعادة اإلفراد)زيادة رفاهية المجتمع وتحقيق مصلحته 
 .1( تحقيق الربح)

 التسويق االجتماعي و أسس أهداف 1-2

 التسويق االجتماعي أهداف 1-2-1

تصالية في نعني عموما بأهداف التسويق االجتماعي التحديد الدقيق لغايات األنشطة اال   
،عبر الرسالة (الرؤية  )ضوء التوجه العام للمنظمة وهويتها المستقبلية  في،المنظمة االجتماعية 

هي أهداف اتصالية ، بنك اعتيادها في  االجتماعي، إن أهداف التسويق (المهمة ) وجههاالتي ت
المنظمات االجتماعية ضمن عمليات التخطيط االستراتيجي ، بهدف تحقيق الشمولية في توجه 
المنظمة المستقبلي، من خالل تكامل العالقة بين المزيج التسويقي وبقية وظائف المنظمة 

 .2األخرى التي تصب في تحقيق المنظمة لرسالتها 

 : يمكن ان نلخص هاذه االهداف في النقاط التالية 

 من خالل تقديم حلول عملية للقضايا ، ستوى معيشة األفراد والمجتمعاتتحسين م
 .سلبيةاالجتماعية 

 خالل حمالت ميدانية لتغيير  منالمجتمع ضد اآلفات االجتماعية  توعية وتحصين
 .الناسسلوك 

  تحصين المجتمع ضد اآلفات البيئية. 
 تضامن اجتماعي وواسع تجاه القضايا االجتماعية األساسية  خلق.  

                                                           
، يز جودة الخدمات التعليميةاالجتماعية في تعز سليمان آل خطاب واخرون، أثر التسويق االجتماعي و تطبيق المسؤولية   1

 .212،ص، 0201 االردن، ،0، العدد 20المجلد عمادة البحث العلمي ، جامعة االردن ، مجلة دراسات العلوم اإلدارية، 
 .001مفلح زغبي علي فالح ، مرجع سبق ذكره ،ص، 2 
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  دعم المبادرات الدولية والمحلية التي تهدف لسن تشريعات وقوانين خاصة بحماية صحة
 .وسالمة اإلنسان والبيئة

  تشكيل ضغط معنوي على المنظمات الرسمية الدولية والمحلية لتقديم حلول ناجحة
 .1لآلفات االجتماعية والبيئية والصحية 

 :التسويق االجتماعي  اسس 1-2-2

 بغية تحقيق األهداف إتباعهايجب  أسسيتوقف نجاح التسويق االجتماعي على عدة  

 : المنشودة ، ومن أهم هذه األسس هي  

المعلومات تؤدي عملية التصحيح والتغيير في سلوك األفراد الى جعلهم يسلكون سلوك  -أ  
اجتماعي يتطلب من العاملين في مجال التسويق االجتماعي القيام بجمع المعلومات من خالل 
اجراء المسوحات والمقابالت مع األفراد والمختصين في مجال السلوك بهدف تحديد المعلومات 

لتي يمكن االعتماد عليها في أحداث التغيير في السلوك ، لذلك فان على العاملين المطلوبة ا
في مجال التسويق االجتماعي ادراك بان المعلومات المقنعة التي يتم توجيهها لالفراد 
والجماعات المستهدفة يجب أن تكون مؤثرة وبشكل فعال على معتقداتهم و آرائهم ومواقفهم ومن 

ثل المحور األساس في أحداث التغيير ، وهذا يتطلب منهم أن يجعلوا ثم سلوكهم الذي يم
المعلومات تتماشى مع مستوى وعي ومعتقدات وقيم الجماعات المستهدفة ، االمر الذي يضمن 

 .لهم أحداث التغيير المطلوب في سلوكهم 

يجياتهم االستراتيجية يتوجب على العاملين في مجال التسويق االجتماعي توجيه استرات -ب  
نحو المجموعات المستهدفة ، كونهم يعملون على تحقيق الهدف األساسي و المتمثل باحداث 

 .التغيير والتصحيح للسلوك ، وبما يضمن جعله سلوكا اجتماعيا يتماشى مع القيم السائدة 
                                                           

. اإلمارات العربية المتحدة  -ة، مكتبة الجامعة ، الشارق 0ط التسويق االجتماعي بين النظرية والتطبيق ، خالد زعموم ، :  1 
 .91، ص، 0222،
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طريقة االتصال تحدد طرق االتصال من قبل العاملين في مجال التسويق االجتماعي ذلك  -ث 
تماد على طبيعة الجمهور المستهدف وبما يتوافق مع المستوى الثقافي والتحصيل العلمي باالع

 . 1والعادات واألنماط السلوكية ، ذلك كون لكل فئة اجتماعية طريقة خاصة يتم اعتماده

على  وقد فشلت  النماذج التنموية في الكثير من البلدان تقيم فهم مقنع لتحفيز االفراد   
الة في جهود التنمية واإلستخدام المناسب للتكنولوجيا ، ألن عملية التسويق المشاركة الفع

األفكار واإلتجاهات التنموية الجديدة لم تكن ضمن عملية تاريخية واجتماعية وسياسية وفنية 
لذلك قد قدمت و طورت خطوات اكثر تفصيال لالسس و المبادئ التي يجب ان   وتنظيمية 

 .بعين االعتبار للوصول الى نتائج افضل  يأخذها المسوق االجتماعي

 :وتتمثل هذه األسس في  

 .تحديد المشكالت واإلجراءات التسويقية المطلوبة .0
هودات التي يمكن القيام بها حاليا وجدولة المج المهوداتتحديد األولويات مع اختيار  .0

 .المستقبلية األخرى 
تطيل األنشطة المحددة الخاصة بالتسويق الرسالة المطلوبة بالتركيز على ضرورة أن يكون  .0

 . يالنحل محل المسكن وليم لحل المثاللكل مشكلة 
التحديد الدقيق للجمهور المستهدف بالتسويق االجتماعي ألي ورسالة لضمان التجارية  .2

 .والتفاعل معها
هور المستهدف وكشف نقاط المقاومة المتوقعة التحليل الدقيق لإلتجاهات الحالية للجم .1

 .والمحتملة
ين إلى مجموعات ، وتحديد هدف كل مجموعة من المجموعات المستهدفة تقسيم المساعد  .2

 . واإلجراءات التسويقية الخاصة بالرسالة 
                                                           

مجلة كلية التربية  زيدان خلف حذيفة و اسماعيل امجد حميد ،التسويق االجتماعي ودوروه في تيير القيم االجتماعية ،  1
 .0220،  ص 0209 ،79،العدد00معهد االدارة الرصافة ،المجلد ،االساسية 
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 .المطلوبةتصميم الرسالة التسويقية  .9
وسهولة الفهم . رسالة فحص إجراءات تسويق الرسالة وذلك لضمان قبول المستهدفين لل .1

و القدرة على تنفيذ ما جاء . والتصديق و تحقيق درجة منسية من اإلقناع والتحفيز 
 1.بالرسالة 

  االجتماعي  عناصر المزيج التسويقي 1-3

مجموعة األدوات التسويقية المستخدمة من طرف المؤسسة : " يعرف المزيج التسويقي بأنه    
، حسب هذا التعريف المزيج التسويقي عبارة " في السوق المستهدفة لتحقيق أهدافها التسويقية 

عن وسيلة وأداة تملكها المؤسسة من أجل تحقيق أهدافها ، كما يعرف المزيج التسويقي ايضا  
من هذا التعريف "  مجموعة االختيارات التي توضح عرض الشركة للسوق المستهدف : " بأنه 

عة من البدائل المتاحة أمام المؤسسة للتأثير على السوق المزيج التسويقي ما هو إال مجمو 
 . 2ومتطلباته( الجمهور)

سويق منذ تقديمه في ستينات القرن    يمثل المزيج التسويقي عنصرا محوريا في فكر الت   
 2Ps"في أربعة عناصر" McCarthy"سم، وأعاد تصنيفه اال" Borden"الماضي، أين أعطاه 

 وسالمنتج أي الشي الملموس أو غير الملم أوال: االولى لكل عنصر، وهيحرف اختصارا لال"
وكذلك السعر وهو ما يدفعه المستهلك من تكاليف لقا الحصول والذي يقدم للتبادل في السوق، 

ا الترويج ر ء او اقتناء المنتج  وأخييمكن فيها شرا لى المنتج؛ وأيضا التوزيع وهو الماكن الذيع
الت التي يستعملها المسوقون لالشهار بالمنتج او الخدمة ، وهيا نفسها صاتوالذي يمثل اال

عناصر التسويق التجاري ثم اضيفت اليها عناصر اخرى معتمدة في التسويق االجتماعي وهي 
 :االفراد و المشاركة  و سياسة و التمويل و فيما يلي تفصيل اكثر لهاته العناصر 2

                                                           
، مرجع سبق ذكره ، ص ص ( ادارة راس المال االجتماعي)محمدعبدالغني ،هالل رضوى محمد،التسويق االجتماعي حسن   1
20 22. 

ت االصالتء الزبابن دراسة حالة شركة االوأثره على و يسويقيالت زيجل، واقع استخدام المندعبد الرحمان أبو ممحمد  - 2

 .51ص  ، 0228عمال، الاة التجارة، قسم إدارة يكل   الجامعة االسالمية ،ة، ين  يالفلسط  
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 4Ps الربعة ا عناصر المزيج االجتماعي 1-3-1   

 :المنتج االجتماعي  -أ 

المنتج كعنصر من عناصر المزيج التسويقي االجتماعي فهو عبارة عن الفكرة أو االعتقاد أو    
 تبنيها أو تغييرها إلشباع حاجاتهالعادة التي ينبغي على الجمهور المستهدف القبول بها أو 

   offering)عرضا ماديا أو فيزيائا ي شيئا أووليس ضروريا أن يكون منتج التسويق االجتماع
مثل الفحوصات الطبية ) ، فقد يكون خدمات غير محسوسة (مثل حبوب منع الحمل

والممارسات الرضاعة الطبيعية أو تناول األطعمة الصحية ، مثال  أو أفكار غير محسوسة 
ء ، ينبغي أن يقر ، ولكي يكون المنتج االجتماعي واقعيا وقابال للبقا( تماما مثل حماية البيئة 

 ن ذلك المنتج سيكون بمثابة حلالجمهور المستهدف ويدرك تماما إنه يواجه مشكلة حقيقية ، وأ
 . 1الحل الجيد لتلك المشكلة

 
 

 يمثل عناصر المنتج االجتماعي:  20 شكل                  

                                                           

 .29، ص 0200،( مصر)بشير عالق، التسويق االجتماعي ، المنظمة العربية للتنمية االدارية ، القاهرة  1 
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 التسعير االجتماعي -ب

الثمن او السعر في التسويق اإلجتماعي يكون نقدا رمزيا بحيث يمكن األفراد تحمله ، أو    
والربح في التسويق اإلجتماعي ال يمثل أهمية كبيرة ألن ( ثمن معنوي ) يكون غير نقدي 

  . 1برامجه تهدف إلى تحقيق فوائد مادية وغير مادية للفرد والمتجمع 

   ويشير إلى التكاليف المالية ( social price ) تماعيفالسعر يعبر عنه بالثمن االج   
جمهور للحصول التي يواجهها ال ( barriers ) والعاطفية والنفسية وتكلفة الوقت ، أو العوائق

، وبعبارة أخرى فإن السعر يمثل التكاليف المرتبطة بشراء على التغيير السلوكي المرغوب 
 psychological well) ذات صلة بالصالح النفسيالمنتج ، وتنطوي التكاليف على تضحيات 

being    ) أو ( ذ من المجتمع احتمالية النب) الصالح االجتماعي مثل القلق المتزايد ، أو ،
، وبهذا الصدد فإن السعر ( مثل عدم المالئمة ) االقتصادي مثل التضحية المالية ، أو الوقت 
 . 2عليه يمثل ما يتنازل عنه الجمهور مقابل ما يحصل 

 (المكان )التوزيع   -ج 

يرتبط هذا العنصر بالكيفية او الطريقة التي يتم بها إيصال المنتج المستهدف ، إلى الجهات    
ذا كان المنتج له صفات مادية . المعنية سواء كانوا أفرادًا أو جماعات او حتى المجتمع كله  وا 

التخزين ، والنقل ، وتأمينه : اعاتها مثل ، فالبد من إدراك أن هناك انشطة ووظائف البد من مر 
المحالت خاصة بتوزيعه ، إضافة إلى أنشطة البيع الشخصي أما إذا كان المنتج ذا صفات 
غير ملموسة ، فالبد أن يكون للمكان والشكل والكيفية أهمية كبيرة ، حيث تتركز أهمية التوزيع 

هات المستهدفة ، إضافة إلى الخدمات على القرارات المرتبطة بمنافذ التوزيع المناسبة للج

                                                           
 .09مني سعيد الحريري ، شريف دروريش البان ، فنون االتصال واإلعالم المتخصص، مرجع سبق ذكره ، ص  1
2
 .11مرجع نفسه، ص  ،بشير عالق   
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المرتبطة بعملية نشر النكرة ، أو المفهوم باستخدام وسائل مناسبة إلى إيصال الفكرة أو المفهوم  
 .1مع ضرورة تدريب وتعريف الجهات المستهدفة على استخدامها بشكل يحقق الهدف المرغوب

 (الترويج)تصاالت التسويقية اال  -د

من اكثر العناصر خطورة وتأثيرا على مدى نجاح أو فشل خطط  يعتبر هذا العنصر   
التسويق االجتماعي ، فالمزيج الترويجي الذي يستخدم في موقف اجتماعي أو سياسي تحكمه 
طبيعة القضية المراد تسويقها باإلضافة إلى الخصائص الديموغرافية والنفسية للجهات 

تسويق أكثر األدوات واألساليب فعالية وكفاءة المستهدفة ، وبشكل عام تعتبر بحوث ودراسات ال
ى البرامج التحديد المزيج الترويجي األكثر مالئمة لتحقيق األهداف المرجوة من قبل القائمين عل

: ، و عناصر المزيج الترويجي المستخدمة في التسويق االجتماعي هي التسويقية االجتماعية 
مجموعة تقنيات االتصال الموجهة : " رف على أنهااإلعالن ، النشر ، العالقات العامة التي تع

 . 2التطوير عالقات الثقة ، االحترام والشراكة بين المنظمة وجماهيره

فالتعرف على عادات الوسيلة اإلعالنية والترويجية لدى كل شركة أو مجموعة من األفراد أو    
األسرة هي التي يجب أن تكون الموجه والمرشد لبناء استراتيجية الترويج ، والتي تستخدم من 

 .3قبل رجال التسويق االجتماعي 

 

 

 
                                                           

، دار الصفاء للنشر و 0اياد عبد الفتاح النسور و عبد الرحمن بن عبداهلل الصغير ، قضايا و تطبيقات تسويقية معاصرة ، ط 1
 .092ص    0202التوزيع ،عمان ،

 .22مرجع سبق ذكره، ص ،  األخضر والبيئي: التسويق االجتماعي  محمد إبراهيم عبيدات ، 2
 .091ص  ،مرجع سبق ذكره ، قضايا و تطبيقات تسويقية معاصرة ،بن عبداهلل الصغير عبد الرحمنو  الفتاح النسوراياد عبد  3
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  العناصر االضافية المعتمدة في التسويق االجتماعي 1-3-2   

 :االفراد و الجمهور -أ 

حيـث يشـير إلـى األفراد داخـل المنظمـة وخارجهـا، حيـث إن الحمالت التسـويقية فـي الغالـب    
بـد مـن معرفـة خصائصهم مـع احتياجاتهـم المجتمع لـذا التكـون موجهـة لعـدد كبيـر مـن أفـراد 

إضافــة . حمـالت تتناسـب فعليـا بقبــول واســعتهم حتـى يتسـنى تنظيـم شـكالوتحظـى ومزاياهـم وم
إلــى أفــراد المنظمــة حيــث إنهــم ســيتفاعلون مــع أفــراد المجتمــع الخارجـي ،لـذا   البـد مـن 
إشـراكهم فـي جميـع خطـوات عمليـة التسـويق حتـى تكـون معبـرة عـن واقـع المنظمـة وتعـزز 

ا يجب إشراك الجمهور الداخلي في عمليات تطوير البرامج والحمالت كم، رسـالتها فـي المجتمـع
وتنفيذها ، بدءا من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وانتهاءا بموظف االستقبال أو الشخص 

 . 1المسؤول عن الرد على الهاتف 

  :المشاركة -ب  

االجتماعي ما يلزم وتظهر ضرورة المشاركة نظرا للتعقيد الذي تتصف به برامج التسويق    
والمؤسسات  التنسيق والمشاركة من جهات مختلفة مثل الشخصيات العامة والجمعيات األهلية

الربحية من خالل أنشطة المسؤولية االجتماعية التي تباشرها الشركة طواعية أو بحكم القانون 
االجتماعي ، للوفاء باحتياجات األطراف المختلفة بالمجتمع للسعي التحقيق نوع من التقدم 

إضافة لجعل العمالء يشاركون في النشاط االجتماعي الذي تقوم به الشركة عن طريق 
تخصيص جزء من المبيعات لصالح نشاط اجتماعي ما تقوم برعايته عند شرائهم المنتج أو 

 . التعامل مع الخدمة 

   : السياسة -ج 
                                                           

 و مجيدة محمد الناجم، التسويق االجتماعي في إطار مهنة الخدمة االجتماعية، مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية  1
 ، ص0202، يونيو 0،العدد  00المملكة العربية السعودية ،المجلد  -الرياض جامعة الملك سعود  -،كلية االداب  االجتماعيه

 . 91 92ص 
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، ولكن من تغيير السلوك على مستوى األفراد  قد تستطيع برامج التسويق االجتماعي تحفيز   
الصعب استمرار هذا التغير ما لم يكن مدعوما من داخل البيئة على المدى الطويل ، لذا فإن 
برامجه غالبا ما تتطلب تغييرا في السياسات أو القوانين بما يدعم أهدافها ويضمن استمرارها 

دعـم تغييـر السـلوكيات مـن خـال مجموعـة مـن  حيـث إنـه يكـون لصنـاع السياسـة دور مهـم فـي
والقـرارات التـي تسـاعد علـى تغييـر توجهـات األفراد، فصنـاعً  السياسـات هـم مـن يقـع  اإلجراءات

عـادة تصميمـه بنـاء علـى الحاجـات الفعليـة  . 1 علـى عاتقهـم تحليـل النظـام وا 

  : التمويل -ث 

ـويق االجتماعي فـي الغالـب مـن لـدن جهـات غيـر ربحيـة أو حكوميـة تنظـم وتقـدم حمـات التس 
وقـد تتطلـب تكاليـف ماليـة عاليـة لـذا فـإن علـى منظمـي الحمـالت التسـويقية االجتماعية أن 

 قبـل البـدء بالتنفيـذ بمـدة كافيـة حتـى يمكـن،  يكونـوا علـى درايـة بمصـادر التمويـل المتاحـة داخليـا
هنــا يجــب . وضـع برامـج وأنشـطة واسـتخدام مـوارد بشـريةً مــع مــا يتــاح مــن مصــادر تمويليــة

علــى المســوقين وماديــة تتناســب فعــال مع ما يتاح من مصادر تمويلية ،هنا يجب علي 
االعتمـاد علـى  المسوقين االجتماعييـن أن يكونـوا باحثيـن عـن مصـادر تمويـل ابتكاريـة وعـدم

الهبـات أو مصـادر التمويـل التقليديـة التـي قـد ال توفـر مـوارد ماليـة كافيـة لتغطيـة كافـة 
 .2التكاليـف

 

 

 

                                                           
لمعارف ، لا على المتلقي ، المكتب العربي الستخدامات الداللية في حمالت التسويق االجتماعي وتأثيرها مي ابراهيم حمزة ،  1

   .07 01ص  ص،  0200، (مصر ) القاهرة 

 . 92 91التسويق االجتماعي في إطار مهنة الخدمة االجتماعية، ، مرجع سبق ذكره ، ص ص مجيدة محمد الناجم،  2 
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 يوضح التداخل بين عناصر التداخل بين خليط التسويق و خليط التدخل:  20الشكل       

 

 

 

 

 

 

 

 :خالصة الفصل 

 التسويق                 خليط التدخل خليط                    

 الجمهور                  

 الشراكات       

 الساسة                    

     

 مصادر التمويل       

 المنتج                     

 السعر

 المكان                     

 الترويج
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تطرقنا في هذا الفصل تعريف التسويق االجتماعي و أبعاده و نشأته وتطوره و خُلصنا إلى    
إن تشابهت طرق  التجاريأن التسويق االجتماعي يختلف في مفهومه و أهدافه عن التسويق 

هو السلوك الذي يتم تبادله مع الجمهور ( أو الخدمة)الممارسة التسويق االجتماعي، المنتج 
بل سعـر أو منفعة، و ليس بالضرورة عنصرا ملموسا، و يجب أن يتفوق بنجاح المستهدف مقا

المكان حيث الجمهور المستهدف، و تنفيذ التغيير السلوكي  .على مميزات السلوك الحالي
المنشود، و لسهولة الوصول، يجب أن تنقل التدخالت إلى األماكن التي يتردد عليها الجمهور 

 .ا السلوك الحالي المستهدف أو التي يؤدي فيه
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  :تمهيد

حمالت تسويق االجتماعية عناصر اساسية وخطوات اساسية  تعد كال من االستراتيجيات و    
يقوم عليها التسويق االجتماعي والتي من خاللها تبني المؤسسة او المنظمة طرق الوصول الي 

 .ومن خالل هذا الفصل سنحاول تفصيل في هاذين العنصرين اهدافها 

  استراتيجيات التسويق االجتماعي 2-1

 :االستراتيجيات االكثر استخداما  2-1-1 

العديد من االستراتيجيات التسويقية ، إال أن  يستخدمونعلى الرغم من أن رجال التسويق    
 : داما ثالث استراتيجيات أساسية أكثر اإلستراتيجيات شيوعا وأكثرها استخ

والتي تهدف إلى تسويق منتج أو خدمة ينظر إليها المستهلك : إستراتيجية تمايز المنتج *  
و الخدمات التي يقدمها على أنها تتمتع بشيء فريد ومميز عن مثيلتها من المنتجات أ

 . المنافسين

ى التركيز على قطاع محدد من والهادفة إل: يجية التركيز على قطاع سوقي محددإسترات* 
، تسوق منتجاتها أو خدماتها إلى منطقة جغرافية بدال من التعامل مع السوق كامال السوق

 محددة أو توجهها إلى قطاع محدد من المستهلكين

فعلى الرغم من أن كل المنظمات تعمل على : الوصول إلى مركز القيادة في التكلفة الكلية * 
ية في أدنى حد ممكن ، فإنه بطبيعة الحال ليس من الضروري أن تجعل أن تبقى تكلفتها الكل

  .1اكل المنظمات قضية التكلفة تحتل المركز في أولوياته

 
                                                           

شريط وليد ، التسويق االجتماعي ضمن نشاط اعمال المجتمع المدني ،ماجستير في العلوم التجارية ، جانعة منتوري ، كلية  1
 . 26 22 ، ص ص2102علوم اقتصادية وعلوم التسيير ، قسنطينة ، 
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 :االستراتيجيات المطبقة  2-1-2

ذ البرامج والحمالت عمٌليا توجد عدة أنواع من االستراتيجيات  التسويقية  الممكن إتباعها لتنفيٌ    
 :تتمثل فيما يلي و  االجتماعية التسويقية 

 االجتماعيةوالتي بمقتضاها يتم توجيه نفس اإلستراتيجية :  إستراتيجية التسويق العامة 
التسويقية لكافة أفراد وعناصر المجتمع باعتبار أن مضمون اإلستراتيجية من ناحية 
المفاهيم و األفكار والقضايا التي تطرحها تهم كل أفراد وعناصر المجتمع بحيث يكون 
المطلوب ، هو إحداث درجة من التأثير على مواقف أو اتجاهات وآراء كافة األفراد نحو 

، يمتاز هذا النوع من اإلستراتيجيات بسهولة التصميم والتطبيق  االهتمامالقضية موضوع 
بحيث يتم إرسال أو بث نفس الرسالة لكافة المشاهدين أو المستهدفين وبتوقيتات وتكرارات 

إال أن ما يعيب هذه اإلستراتيجية أنها قد تكلف . يةمحددة تتفق وعادات الوسيلة اإلعالن
مبالغ كبيرة وهذا بسبب الحاجة الكبيرة إليصال  تماعياالجالجهات المعنية بتعديل السلوك 

 .1االقتصاديةو  االجتماعيةلكافة الشرائح  االجتماعيةالرسالة 
  تعتمد هذه اإلستراتيجية على توجيه رسالة تسويقية اجتماعية محددة : إستراتيجية اإلنش

الخ . . المعالم والخصائص لجزء محدد من المجتمع كقرية أو بلدة صغيرة أو ضاحية 
ية محددة وخالل بهدف التأثير على مواقفها واتجاهاتها و أنماطها السلوكية بالنسبة لقض

، يقاس بعدها مدى التغيير أو التعديل الذي حصل على السلوك فترة زمنية محددة
يستخدم هذا النوع من . لذين يعيشون في هذا الجزء المحددلألفراد ا االجتماعي

تجريبية قد يتم تحولها فيما بعد إلى نوع آخر من أنواع  اختباريهية اإلستراتيجيات كإستراتيج
 .2اإلستراتيجيات األكثر اتساعا

                                                           
 .090علي فالح مفلح الزغبي ، التسويق االجتماعي مدخل معاصر ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
 .22 مرجع سبق ذكره، ص،  األخضر والبيئي التسويق االجتماعي  محمد إبراهيم عبيدات ،   2
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 تنفذ هذه اإلستراتيجية في حالة عدم تجانس وتشابه أفراد :  إستراتيجية تجزئة المجتمع
المجتمع واختالف خصائصه ومواصفاته عاداته وتقاليده وغيرها وبهذا يفرض تصميم 

تراتيجية تسويقية اجتماعية مختلفة في التركيز والمضمون لكل شريحة من وتنفيذ إس
لكل  االجتماعيةالمجتمع الكلي ، فما يميز هذه اإلستراتيجية أنها توجه البرامج التسويقية 

قضية  جهات بتغيير السلوك أو تعديله نحوشريحة وهذا حتى تحقق أهداف تتعلق 
 يحتاج . اجتماعية معينة 

ويحتاج إلى موارد بشرية  االجتماعيهذا النوع من اإلستراتيجيات معنية بعملية التسويق    
 1ومالية كبيرة 

 االجتماعيطة أساسية في إستراتيجية التسويق يمثل النموذج االتصالي نق: النموذج االتصالي  
ل في  من على إيجاد إجابة على ستة أسئلة وتتمث االتصاالتبحيث المستهلك يستند في نموذج 

ماهو السلوك الذي يجب أن يقوم به الجمهور مهور المستهدف وماذا يرغبون ؟ هم الج
المستهدف باتجاه نتائج اإلتصال ؟ ماهي المكافآت التي يجب أن تعد بتقديمها من خالل 

الرسائل اإلعالنية للجمهور المستهدف ؟ كيف تجعل الوعود تصبح صادقة ؟ ماهي اإلتصاالت 
 .2 تنفذ و ما هي الوسائل المستخدمة ؟التي يجب أن 

 

 

 
                                                           

، ص ص  2112ردينة عثمان يوسف ، التسويق االجتماعي و الصحي ، دار المناهج للنشر و التوزيع ، عمان ،   1
221 220  . 

 
حاسي مليكة ، التسويق االجتماعي عبر مواقع التواصل االجتماعي وتأثيره على سلوكيات الشباب الجزائري ، اطروحة   2

 . 062دكتوراه تخصص لغة اتصال وتحليل نقدي لوسائل االعالم ، جامعة عبد الحميد بن باديس ، مستغانم ، ص 
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 رسم تخطيطي اهم استراتيجات التسويق االجتماعي:  16الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إستراتيجيات التسويق االجتماعي

ة االنشيجياسترات النموذج االتصالي استراتيجية التسويق  

 العامة 
استراتيجية تجزئة 

 المجتمع
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  حمالت التسويق االجتماعي 2-2

 : وانواعها حمالت التسويق االجتماعي تعريف 2-2-1

مجموعة من النشاطات والبرامج : على أنها  ( Everett Rogers ) عرفها إيفرت روجرز   
االتصالية المنظمة والمنتظمة خالل فترة زمنية محددة تهدف إلى تحقيق مخرجات خاصة أو 

األفراد من خالل خلق الوعي وتغيير االتجاه ومن ثم تغيير سلوك تأثيرات في أكبر عدد من 
بأن أهداف وتأثيرات الحملة يمكن  Rogers ويؤكد. الفرد من أجل إحداث التغيير في المجتمع 

فعلى مستوى الهدف يجب التحرك من اإلخبار واإلعالم إلى اإلقناع : وضعها تحت ثالثة أبعاد 
ا مستوى أو مكان التغيير فيجب أن ينطلق من الفرد وصوال بهدف تغيير السلوك الحالي ، أم

إلى المجتمع ، أما مستوى أو مكان الريح فيجب أن يتحرك من المرسل إلى مستقبل رسالة 
 توجد أربعة أنواع من الحمالت وهي كما يلي و.الحملة 

تهدف هذه الحمالت  Cognitive Change Campaigns: حمالت التغيير المعرفي  - 0 
لي تزويد الجمهور المستهدف بمعلومة ما أو زيادة وعيهم بقضية ما أو تصحيح مفاهيم إ

ومعلومات خاطئة وذلك بتوصيل بعض المعلومات المهمة التي قد تقتصر علي مجرد معلومة 
وتعتبر هذه الحمالت من أسهل أنواع الحمالت ألنها ال تهدف إلى التغيير في سلوك األفراد أو 

 كنها مجرد زيادة في المعرفةتغيير قناعات ول

وهدف هذا  Change in Action Campaigns" : العمل " حمالت التغيير في الفعل  -2
النوع من حمالت التسويق االجتماعي إلى إقناع أكبر عدد ممكن من األفراد للقيام بعمل معين 

 1.خالل وقت محدد

                                                           
سفيان ، توظيف حمالت التسويق االجتماعي في التوعية لتعزيز مفهوم السالمة المرورية ،مجلة العلوم االقتصادية  عصماني  1

 .056 052،ص ص  2102،  02وعلوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة سطيف، العدد 
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القائمون على مثل هذه الحمالت بضرورة ولذا يجب أن ينتبه . القيام بالفعل المستهدف  على 
 توفير الوسائل المعيئة والمشجعة للقيام بالفعل المرغوب

وهي الحمالت التي  Change in values Campaigns: ي محمالت التغيير القي - 6 
وهذه من أصعب األنواع على اإلطالق ألنه يتعرض إلى . ترمي إلى تغيير القيم والمعتقدات 

رية والثقافية لدى الجمهور المستهدف ، وبالتالي يستلزم جهدًا إضافيًا ، قد يطال المنظومة الفك
حتى التشريعات والقوانين التي ترغم األفراد على أداء سلوك معين ، وبالتالي على تغيير القيمة 

هناك قيمة احترام آداب المرور والقيادة ، ولكن قد يكون من الصعب جعل . المستهدفة فمثال 
يحترمون القانون كنيمة دفعة واحدة ، ولذا نقوم بسن قوانين وتشريعات قانون حزام األمان الناس 

 .وغيره من القوانين ، وعندما يتغير السلوك يصبح من السهل نوعًا ما نغيير القيمة 

وفي الحمالت  Behavioural change Campaigns: حمالت التغيير السلوكي   - 4 
ما في الجمهور المستهدف وتعتبر هذه الحمالت كذلك من  التي تهدف إلى تعديل سلوك

أصعب الحمالت ، حيث يصعب تغيير بعض أنماط السلوك والعادات التي دأب األفراد على 
القيام بها الفترة طويلة وتكمن الصعوبة في أن المستهدف في هذا النوع هو إما إكساب الجمهور 

أن يظهر هذا السلوك في صورة أداء عملي المستهدف سلوك ما أو تعديل سلوك سلبي ويجب 
وليس مجرد إكسابهم معلومة ما أو تغيير قناعة ولكن األصل هو أن يظهر هذا التغيير في 
صورة سلوك عملي ايجابي ، ويجوز الدمج بين الثالث أنواع من أنواع الحمالت سواء المعرفية 

 . 1أو القيمية أو السلوكية

 

 
                                                           

، مرجع سيق ذكره ص  ة لتعزيز مفهوم السالمة المروريةعصماني سفيان ، توظيف حمالت التسويق االجتماعي في التوعي  1
056. 
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 :اإلتصال االجتماعي ستراتيجية حمالت ا 2-2-2

يرتبط نجاح حمالت التسويق اإلجتماعي ارتباطا شديدا بإستراتيجية الحملة وكيفية تطبيقها لذا  
سنقوم بطرح أهم الخطوات التي تتخذها إدارة حمالت التسويق اإلجتماعي ، حتى تبلغ الهدف 

 :المطلوب ، وهي كالتالي 

سسات التسويق اإلجتماعي يجب أن يكون بالنسبة لمؤ : اختيار حصة مستهدفة خاصة  - 0 
البرنامج خاصا بالحصة المستهدفة فعال الن هذا يسمح للمخططين أن يركزوا في بحوثهم على 
هذه الحصة وتقديم المنتجات وفقا لحاجة المستفيد منها وبحث إمكانية توجيه المؤسسات نحو 

حدد لمجموعة المستهدفة وتميزها الحاجات والمعتقدات والقيم والمستوى الثقافي والتي تعرف وت
 .بهدف صيانة البرامج المناسبة 

إن وسائل مؤسسات التسويق اإلجتماعي تستطيع أن تكون أداة قوية وتثير : خلق جهود  - 2
العواطف وتغير السلوك ، ومن ناحية ثانية يجب أن تخلق تنافسا معهم وتكون مستندة على 

ود هنا يجب على الباحثين التركيز على الطرق الكمية محالت قوية فيما يتعلق بالجمهور المقص
 .والنوعية من أجل والدة دراسة أكثر تكامال في القضايا التي يمكن مشاهدتهاا 

إن حمالت التسويق اإلجتماعي تتضمن معرفة الفرص المناسبة : استغالل الفرص  - 6 
بحيث من تكون . لمناسبة الستهداف الحصة السوقية وكيفية الدخول إليها واستغالل الفرص ا

لديه معلومات عن الفرص المناسبة يستطيع أن يستعمل تشكيلة من النماذج للوصول إلى 
الجمهور المستهدف حتى وان كانت األفكار األساسية لكل المستهدفين تقريبا نفسها ، مثل 

كه ، يجب ممارسة تمارين رياضية أكثر ، تقليل من أكل الدهون وزيادة استهالك الخضر والفوا
 1أن تكون الرسائل محددة وموضوعة بشكل يؤثر على الجمهور المستهدف

                                                           
 . 026 022مرجع سبق ذكره ، ص ص سويق الصحي واالجتماعي ، رديئة عثمان يوسف ، الت  1
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إن حمالت التسويق اإلجتماعي يجب أن تزود باستمرار : تقديم معلومات إضافية  - 5
الجمهور بالوسائل لكي يتمكنوا من االنتقال إلى الخطوة القادمة نحو تبني فكرة تغيير السلوك 

إن حمالت اإلتصال العمومي : ت التسويق اإلجتماعي طول األجل المقصود بالتغيير في حمال
 تعتمد على اإلصرار والصبر فهما عاملين أساسين النجاح برامج المسوقين االجتماعيين

إن منهج التسويق اإلجتماعي يجب أن يؤكد على الحاجات : مخاطبة القضايا األساسية  - 2 
الت البيئية مثل التشريع ، تعديل التعليمات تغيير إلحداث تغيير على مستوى السياسة ، التعدي

الرأي العام ، يزيد من امكانية خلق تعديالت في نظام السماع األصلي فعلي سبيل المثال يكون 
برنامج تقليل التدخين للقاصرين فعاال إذا خاطب قضايا كخلق بيئات خالية من التدخين ، زيادة 

كما . ن دور األولياء والمؤسسات التعليمية في التوعية التعليمات التي تمنع القصر من التدخي
 .1يمكن أن تستخدم حمالت التسويق اإلجتماعي الدفاع اإلعالمي لتغيير سلوك األفراد 

يمثل التقييم عملية اساسية في أي برنامج من برامج التسويق اإلجتماعي بحيث : التقييم  - 2 
اس فعاليات الحملة الن هذا التقييم سوف يكون له يقيم المراقبون للتقدم وعرض التأثيرات وقي

دورا أساسي في تحسين البرامج وصياغة اإلستراتيجيات ، إال أن هناك بعض الصعوبات التي 
 تمثل أدوات التقييمتواجه التسويق اإلجتماعي في تقييم البرامج ، وت

 : فيما يلي 

  دراسات مستمرة ومتتابعة 
  اإلتصاالت التلفزيونية 
  المقاباالت الشخصية 
 مؤشرات صحية 

                                                           
1
 . 024 026مرجع سبق ذكره ،  ص ص سويق الصحي واالجتماعي ، ارديئة عثمان يوسف ، الت  
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دمج المعلومات العكسية في إعداد برامج التسويق ( : التغذية العكسية ) رجع الصدى  - 2 
اإلجتماعي فان التعامل المستمر مع الجمهور المستهدف وألخذ بآرائهم واقتراحاتهم و التشاور 

توفير تحسين البرامج : قييم يؤدي إلى معهم خالل عملية التخطيط والتنفيذ واختيار البرامج والت
. الوقت الجهد والمال ، إعطاء معلومات واكتساب خبرات لتصميم حمالت التسويق اإلجتماعي 

 : ك استراتيجيات أخرى تتمثل في زيادة على هذه اإلستراتيجيات هنا

 كسن تشريعات المعاقبة االتجار بالمخدرات : اإلستراتيجية التشريعية ( 0

 كفرض رسوم وضرائب عالية على التبغ: راتيجية االقتصادية اإلست( 2

 1تتمثل في نشر معلومات خاصة بالمنتج اإلجتماعي: اإلستراتيجية التعليمية  6 

 اعداد حمالت التسويق االجتماعي التخطيط و مراحل  2-2-3

 : جمع البيانات وتحديد األهداف .  1

 :اذ أنسب القرارات بشأنها وتشمل الحملة اتخيقصد بها جميع البيانات التي تتيح لمصممي 

o  الجمهور دراسة الظروف والمتغيرات المؤثرة في الحملة من حيث مدى تقبل الفكرة ونوع
 . المرتقب واالتجاهات السائدة لديه

o  دراسة الفكرة أو الموضوع ذاته من كافة الجوانب والتركيز على إبراز ما يمس اهتمامات
 .احتياجاته ورغباته من خاللهاشيع الجمهور منها وما ي

o  المتاحة ، من حيث التعرف على خصائص كل وسيلة  اإلعالميةدراسة كل الوسائل
إلى دراسة  باإلضافة، سب الوسائلومدى مالئمتها لتوجيه رسالة معينة تمهيدا الختيار أن

 . العالقة بين الجمهور ووسائل االعالم وماد اعتماده على وسيلة أو أخرى 

                                                           
1
 . 025 024 مرجع سبق ذكره ، ص صسويق الصحي واالجتماعي ، ارديئة عثمان يوسف ، الت  
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ا شأن أي هدف أخر قابلة للقياس ضوء هذه المعلومات تكون أهداف الحملة شأنه وعلى   
حملة طب حول الجوانب المتعددة للواقعية ومالئمة وذات نطاق زمني ، حيث تتم كتابتها للتخا

 . 1األمر الذي سيجعل االستراتيجية االتصالية تركز على تحقيق أهداف هذه المبادرة تحديدا

  : ر المستهدف تحديد الجمهو .  2 

 Philip ) ( Kotler , Nedraى العديد من الباحثين في مجال التسويق االجتماعي أر    
Weinreich  أن نجاح الحملة مرتبط بمدى قدرة المسوق االجتماعي على تحديد السمات

الجنس ، والعمر ، ومكان السكن  : السوسيوديموغرافية للجمهور المستهدف ، ومنها مثال 
الخ وهي محددات أساسية تدخل مباشرة في عملية اختيار االستماالت . . . ومستوى التعليم 

 .2لغة المستخدمة ، واختيار وسائل االتصال ، والجدولةوالحجج اإلقناعية ، ومستوى ال

 : االختالف الكبير للجمهور المستهدف ما يليويتطلب 

إجراء الدراسات والبحوث المستمرة للحصول على المعلومات المتصلة به ، وأصبح من  (أ  
نفس ستوياهم الالمهم تقسيم الجمهور لسببين هما صعوية بمخاطبة كل الناس على اختالف م

، إضافة إلى اختالف الطريقة والصياغة التي تصاغ بها الرسائل بين أهل اللهجات المضامين 
المختلفة وبين أهل الريف والحضر واألساليب االقناعية تتغير بالتبع أيضا ، ولهذا يكون 
االتصال الشخصي أكثر فاعلية في عملية االقناع من االتصال الجماهيري ألن القائم باالتصال 

 .ء من الجمهور جز 

 

 
                                                           

عيسى بوكرموش، استراتيجية االتصال في الحمالت االعالمية، رسالة ماجستير ،تخصص علوم اعالم واتصال، كلية   1
 .22 ،ص2106، 6االعالم واالتصال ،جامعة الجزائر

 .26 ص ،مرجع سبق ذكره خالد زعموم ، التسويق االجتماعي بين النظرية والتطبيق ،   2



 الفصل الثاني                                  استراتيجيات و حمالت التسويق االجتماعي 

 

52 

 

 :للحمالت عدة فئات كما يشمل الجمهور المستهدف 

  صانعو القرار والقائمون باالتصال الشخصي من القيادات الشعبية والرسمية ، أصحاب
 . المهن المؤثرون كالمدرسين واألطباء ، وقادة الرأي في كل المجاالت 

  القائمون باالتصال في المؤسسات االعالمية. 
  العام بتقسيمات وفئاته المختلفةالجمهور. 

الحملة التوصيل وهو االسلوب الذي يختاره مخططو  : تحديد االستراتيحيات االبتكارية( ب  
إلى الجمهور المستهدف ويتطلب هذا تحديد المداخل المالئمة لعمال وقلب هذا  الرسالة الحملة

 :الجمهور ويشمل 

 و المنطقي أو كليهما المدخل األفضل لهذا الجمهور بين العاطفي أ 
  جدوى استخدام وتر التخويف وأي استماالت عاطفية يمكن استخدامها . 
  نوع القائم باالتصال المناسب إليصال الرسالة وفئة الجمهور المستهدف في الحملة . 
 جو الحملة التشاؤمي أو التفاؤلي. 

ويتم عرض المادة في صورها شبه  النتاج النهائي للحملةاالختبارات القبلية التي تأتي قبل ا ثم 
النهائية على مجموعات صغيرة من الجماهير المستهدفة بغية قياس األثر المتوقع من الحملة  
وأحيانا يكتشف القائم باالتصال فشال في فك كود الرسالة من قبل المتلقين فيعدلها أو يوضحها 

  . 1أكثر

 صياغة الرسالة .  3

األساسية في  إلى بعض المنطلقات" التسويق واإلعالن " ابه ، بسام في كتالطايرةتطرق    
، حيث أكد على ضرورة صياغة رسالة الحملة بطريقة بسيطة ودقيقة صياغة رسالة الحملة

                                                           
 . 29مرجع سبق ذكره ، ص  عيسى بوكرموش، استراتيجية االتصال في الحمالت االعالمية،  1
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وجذابة ؛ ألن عملية اإلقناع تحتاج لصياغة واضحة ومباشرة للرسائل التي تتناسب مع مستوى 
منهما هناك جانبان لكل  عن صياغة الرسالة الحملة ديث وعند الح1. الجمهور المستهدف

 .أهميته في مجال الرسالة 

 :التي تؤثر في فعالية الرسالة المتغيرات (  أ 

هو كمية المعلومات التي تم تعتمد فاعلية الرسالة من منظور المتلقي على عاملين األول  
ذلك تبرز الحاجة لعمل موازنة بين ها ، والثاني الكيفية التي تم تقاسم المعلومات ما ، ولايصال

 .للمعلومات وحاجته لالستمتاع  حاجة الفرد

 : الشكل او القالب الذي تقدم فيه رسالة الحملة ينبغي مراعاة ما يلي ( ب

  ينبغي االعداد لصناعة الرسالة االعالمية من حيث المنطق االتصالي والحجج
 . بقضايا القائم باالتصال  االعالمية التي تهدف إلى إقناع الجمهور المستهدف

  ال تكفي رسالة واحدة للقيام بكل متطلبات الحملة ، فالحملة الجيدة تحتوي على عدة
 . رسائل مختلفة المضمون 

  من االفضل استخدام الوسائل البصرية لجذب انتباه الجمهور سواء في المطبوعات أو
 . 2يضيع الهدف االقناعيالتلفزيون على أن يراعي الوضوح والحذر من التعقيد الذي 

 :واالتصالية  إختيار الوسائل االعالمية.  4 

هناك بعض المتغيرات التي يتم على أساسها اختيار وسيلة ما من وسائل اإلعالم في الحملة     
طبيعة الفكرة المطروحة ، أو الهدف الذي نسعى لتحقيقه ، وخصائص الجمهور : ومنها ما يلي 

عاداته االتصالية ، وتكاليف استخدام الوسيلة بالنسبة ألهمية الهدف المستهدف من حيث 

                                                           
1
 . 24مرجع سبق ذكره ، ص  خالد زعموم ، التسويق االجتماعي بين النظرية والتطبيق ،  

2
 .22مرجع سبق ذكره ، ص استراتيجية االتصال في الحمالت االعالمية،عيسى بوكرموش،   
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وأهمية عامل الوقت بالنسبة للموضوع الذي يتناوله االتصال ، ومزايا كل وسيلة وما تحققه من 
 :، وتوجد عدة معايير في اختيار الوسائل المختلفة تمثل فيما يلي 1تأثير على الجمهور

o  خصائص جمهور كل وسيلة . 
o  إمكانية كل وسيلة للوصول إلى جمهورها ومعادالت هذا الوصول . 
o  معدالت التعرض اإلعالنات التوعية في كل وسيلة على حدة . 
o  درجة إدراك كل فئة من فئات الجمهور للرسالة الموجهة تكلفة تغفلية حملة التوعية في

 . كل وسيلة من الوسائل االتصالية 
o للرسالة في كل وسيلة من الوسائل  لمحلولمعامل التكرار ا . 
o  الخصائص الفنية والتكنلوجية المتاحة لكل وسيلة والتي من خاللها يتم تقاسم الرسالة. 
o 2المتوقع تحقيقه من كل وسيلة األثر . 

 : الجدولة الزمنية للحملة  -5 

عة من يقصد بجدولة الحملة رسم برنامجها التنفيذي الذي يرتبط بمجمو : " جدولة الحملة 
 " 3. المتغيرات أهمها السعي لتحقيق أقصى تأثيرات إعالمية ممكنة للجمهور المستهدف

فإنه  سنستخدمهاالتي  و االتصالية المناسبة بعد أن يقوم المرسل باختيار الوسائل االعالمية   
بعد ذلك سيحدد االستراتيجية التي ستسير عليها إذاعة الرسالة على مدار الحملة ويعلق على 

ة تبدأ في التاريخ المحدد وأن هذه الخطوة جدولة الحملة ، والتي تسعى للتأكيد على أن كل فعالي
مي التعاون بين الوسائل يتم استخدامها بشكل كامل وهناك عدة طرق في العرض االعال فرص
 . تحديد مزانية الحملة: هيا 

                                                           
 .25خالد زعموم ، التسويق االجتماعي بين النظرية والتطبيق ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
. 26عيسى بوكرموش، استراتيجية االتصال في الحمالت االعالمية، مرجع سبق ذكره ، ص   2  
 .22، ص مرجع نفسه بين النظرية والتطبيق ،خالد زعموم ، التسويق االجتماعي   3
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 : تحديد مخصصات الحملة -6 

تحديد الميزانية االجمالية للحملة ثم الميزانية الفرعية للفعاليات المختلفة التي سيتم القيام  يتم    
بما في الوسائل االعالنية ، ويساعد تحديد هذه المخصصات في البداية على معرفة 

وأشكال أيضا اختيار الوسائل واالستراتيجيات فقا لالمكانيات الموجودة و يرتبط االحتياجات  و 
عمل  طوارئ عندميزانية االتصال جانبا كتمويل للمن %  01 5حوالي  الجدولة يتم تخصيص

 .ي في مسار الحملة تصحيح

 :التقويم والتقييم  -7

تخذ مصممو الحملة مجموعة من يعتبر تقييم الحملة خطوة غاية في األهمية ألنه على أساسها ي
 :االجراءات مثل 

o االستمرار في الحملة إذا كانت الرسالة التي تتضمنها مفهومة ومقبولة لدى الجمهور. 
o وها بعض أوجه النقص أو سوء الفهمتعديل الرسالة إذا كان يش. 
o  1وقف الحملة إن اثبتت فشلها وعدم فاعليتها. 

ثناءه.  تنفيذ الحملة قبل التنفيذهى مراحل ويتم هذا التقييم عل     رساء  وا  ، ويتم وضع وا 
إجراءات التحكم والسيطرة لمراقبة كل مرحلة وعادة يتم توزيع االهداف الشاملة للحصول على 

فهو يشمل على نوعين من  مجموعة من األهداف لكل شهر أما التقييم النهائي أو البعدي
  :لتقييما

يم جميع العناصر والمواد المعروضة أثناء الحملة وتصاميمها يتم فيه تق: التقييم الشكلي  -أ
والعناصر الفنية المدمجة كما كالموسيقى والمؤثرات البصرية باإلضافة إلى توقيت وجدولة 

 .الحملة ، واللغة المستعملة وتقنيات الترويج واالداء من مؤدي األدوار في الحملة
                                                           

 .25مرجع سبق ذكره ، ص  عيسى بوكرموش، استراتيجية االتصال في الحمالت االعالمية،  1
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التقييم عادة بالهدف المراد إحداثه من البرنامج ويرتبط هذا : تقييم المضمون او التأثير  -ب
ووفقا للتأثير المطلوب من الرسالة ، وقد يكون من الصعب قياس تأثير حملة التسويق 
االجتماعي على المدى القريب إذ قد تحتم الحملة بتغيير السلوكيات التي ال تحدث إلى على 

 .1المدى البعيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .22مرجع سبق ذكره ، ص  عيسى بوكرموش، استراتيجية االتصال في الحمالت االعالمية،  
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 :خالصة الفصل

من مفاهيم التسويق االجتماعي استراتيجيات  لقد تناول هذا الفصل عنصرين متكاملين    
لعملية التغيير االجتماعي بحيث من خالل  األساسوالتي تعتبر حجر  التسويق االجتماعي

تحديد االستراتيجية المناسبة التي تتوافق و اهداف المؤسسة يتم الشروع لتخطيط للحمالت 
المرور بخطوات و مراحل تبدأ بمرحلة التخطيط وصوال يتطلــب  المناسبة للموضوع ، وكل منها 

راءات محددة بحيث يجب اتباعها لمرحلة تقويم النتائج ،وكل خطوة من الخطوات تتضمن اج
 .وفق اسس علمية للوصول الى نتائج فعالة 
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 : وتعريفها مديرية البيئة نشأة  

دولة  081نصت الجزائر على اتفاقيات دولية بهدف حماية البيئة بريو دي جانير، وكانت مع 
 0101إبتداء بمؤتمر ري ودي جانيرو ويلقبونه بمؤتمر األرض ،لقد كان بعد الثورة الصناعية 

والجزائر . احتباس حراري،يوجد مياه قذرة وقاموا بأبحاث لالحتباس ليدخلوا البيئة مقابل حمايتها
قامت باتفاقية دولية لحمايتها ،وخلقوا ما يسمى بمفتشية البيئة،وكان هدفها مراقبة المحادثات 

يسمى بمديرية ،خلقوا بما 1112الصناعية ومراقبة المستوى المحلي ،وبدءوا انشغاالتهم في سنة 
  .وكانت هذه المديرية تهتم بالتنوع البيولوجي،الصناعة ،التحسيس . البيئة 

هيئة ال مركزية ممثلة لقطاع المديريات التنفيذية، وهي من  مستغانم مديرية البيئة  لوالية  تعد   
ة  بهذا القطاع استراتيجي، تابعة لوزارة البيئة والموارد البيئية، حيث تهتم بتنفيذ القرارات الخاص

على مستوى إقليم والية مستغانم، وذلك بالتعاون مع الهيئات المحلية والجهوية األخرى مثل 
الوالية والبلدية والدائرة، قصد المشاركة في العملية التنموية وفقا ألهداف وآليات واستراتيجيات 

 . تقوم بإعدادها الوزارة الوصية

غانم بعد أن كانت مفتيشية البيئة بالقرار الوزاري المشترك أنشأت مديرية البيئة لوالية مست    
، والمتضمن تنظيم مديريات 11/10/1112هجري الموافق ل  0218المؤرخ في جمادى األول 

 12المؤرخ في  19/11من المرسوم التنفيذي رقم  10البيئة للواليات وذلك تطبيقا ألحكام المادة 
المعدل والمتمم والمتضمن بإنشاء مفتيشية البيئة  ،0119جانفي  12الموافق ل  0209رمضان 
 .للوالية

ولتدعيم قطاع البيئة أنشأت هيئات خارجية لتدعيم برامز الوزارة وتدعيم مديرية البيئة ونذكر    
 :منها

 الوكالة الوطنية للنفايات. 
 المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. 
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  نقاءالمعهد الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر. 
 الوكالة الوطنية لتغيير المناخ. 
 المركز الوطني للتكوين في البيئة. 
 1."وغيرها... المكتب الوطني لحماية الساحل 

 :مهام مديرية البيئة

 .ان مديرية البيئة مكلفة بعدة مهام تنطوي تحت حماية البيئة و المحافظة عليها    

o و الشواطئ حماية ومراقبة السواحل. 
o  التدابير من أجل تحسين األمور التي لها صلة مباشرة بحماية البيئةاقتراح. 
o ترقي أعمال األعالم والتربية والتوعية في مجال البيئة. 
o  و تخلص من المياه القذرةمراقبة تسيير وايصال المياه الصالحة للشرب  . 
o منع تصريف وصب النفايات في األوساط المائية. 
o  المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في ميدان تسلم الرخص والتأشيرات

 .البيئة
o  2"االهتمام بالتنوع البيولوجي و الصناعة 

 

 

 

 

                                                           
 .1101والوسائل،  اإلدارةلمديرية البيئة، مستغانم، مصلحة  رسمية وثائق   1
 .1101والوسائل،  اإلدارةلمديرية البيئة، مستغانم، مصلحة  رسمية وثائق  2 
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 : الهيكل التنظيمي للمؤسسة

 1 الهيكل التنظيمي لمديرية البيئة بمستغانم (40)رقم  شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1101والوسائل،  اإلدارةلمديرية البيئة، مستغانم، مصلحة  رسمية وثائق   1

المحافظة على . م

التنوع البيولوجي 

 البيئية واألنظمة

مكتب المنشآت 

المصنفة 

واألخطار 

التكنولوجية 

 والنفايات الخاصة

ترقية نشاطات . م

جمع النفايات 

 الجامدة

البيئة الحضرية . م

 والصناعية

مكتب التربية 

 البيئية

مكتب التحسيس 

 واإلعالم

التحسيس . م

واإلعالم 

 يةيئوالتربية الب

مكتب التنظيم 

 والمنازعات

مكتب 

 التراخيص

مصلحة التنظيم 

 والتراخيص

مكتب المحافظة على 

 األنظمة البيئية

مكتب حماية 

الحيوانات 

 والنباتات

مكتب تأمين 

الساحل والمحافظة 

 عليه

مكتب الميزانية 

 والوسائل

مكتب تسيير 

 المستخدمين

 المدير
 

مديرية البيئة لوالية 
 مستغانم

 

 األمانة العامة
 

اإلدارة والوسائل. م  
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 :المقابلة تحليلعرض و 

 :جدول السمات العامة يمثل( 40)شكل 

 

التعليمي، الجنس، السن، المستوى ) يبين الجدول أعاله السمات العامة للمبحوثين     
راد العينة والذي يقدر عددهم ، فمن خالل إجراءنا لعدد من المقابالت مع أف(التخصص، الخبرة

، أما فيما يتعلق بالمستوى التعليمي فكان أغلب أفراد العينة متخرجين من الجامعة  أفراد 01ب 
لماستر، وهذا ما يدل على أن لديهم مستوى عالي مابين من هم مستوى الليسانس أو مستوى ا

إظافة إلى التخصص الذي الحظنا أن المديرية تضم بين مصالحها خاصة مصلحة اإلعالم 
والتحسيس والتوعية لموظفين من قطاع اإلعالم واالتصال مكلفين بممارسة نشاطات العالقات 

قدمية في العمل فكانت تتراوح مابين سنتين إلى األوفيما يخص  كذا المؤسسات الشريكة العامة،

السمات 
 العامة

 الخبرة التخصص المستوى التعليمي السن  الجنس

دارية ليسانس  02 ذكر 10المبحوث   سنة 01 علوم قانونية وا 
 سنتين  ليسانس  12 ذكر 11المبحوث 
 سنوات 12 السكن والعمران مهندس دولة 01 ذكر 10المبحوث 
 سنوات 01 مهندس دولة في البيولوجيا مهندس دولة 21 أنثى 12المبحوث 
 سنة واحدة تاريخ أدب بريطاني أمريكي ماستر  11 أنثى 10المبحوث 
 سنوات 12 اتصال وعالقات عامة ليسانس  00 أنثى 19المبحوث 
 سنوات 10 اتصال وعالقات عامة  ماستر 00 أنثى 12المبحوث 
 سنوات 8 علوم التسيير  ليسانس  01 ذكر 18المبحوث 
  اعالم االلي  تقني سامي  19 ذكر 11المبحوث 
 سنوات 2 علوم التسيير  ليسانس  11 انثى 01المبحوث 
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سنة ، وهذا مؤشر جيد على أن المديرية تضم كفاءات وخبرات عالية في مجال  01 غاية
 .عملها

 :المقابلة

 0و والتربية البيئية، واإلعالمأجرينا المقابلة مع سبعة مبحوثين من مصلحة التحسيس    
لتسويق ن يمارسون نشاطات اوهم ممبحوثين من المؤسسات الشريكة للبيئة من مصالح مختلفة ،

سبع  ورين ويندرج تحت المحور األولاعتمدنا على المقابلة الموجهة التي تضم مح االجتماعي 
 . أسئلة ست المحور الثاني فاحتوى علىو  أسئلة

 .وأهمية تسويق االجتماعي في هيكل مديرية البيئة دور: المحور األول 

 ؟ما هو مفهومك للتسويق االجتماعيفي نظرك   :مس السؤال الخا

عرف اغلبية المبحوثين التسويق االجتماعي على انه تسويق لالفكار و قيم و سلوكات  :الجواب
سنة ليسانس في التسيير  01ذكر  (18)رقم  االجابية في المجتمع حيث قال كل من المبحوثين

  سنة هيا االخرى ليسانس في التسيير و هي نائبة المسير على 11انثى  (01) المبحوث رقمو 
التسويق االجتماعي هو تسويق يهدف الى تسويق االفكار و القيم السامية و السلوكات :" انه

 "االجابية عكس التسويق العام الذي يهدف الى تسويق المنتجات و السلع 

 2سنة ليسانس فاالتصال والعالقات العامة اقدمية  00انثى  (19)واضاف المبحوث رقم 
من فروع علم التسويق يختص في مجال ترويج  التسويق االجتماعي فرع" : عرفتهسنوات 

 ."حيث انه عنصر هام في اي مؤسسة مهما ختلف طابعها  فكرة او موضوع يخدم المجتمع

التسويق االجتماعي حيث قال مبحوثين اخرين انهم ال يدركون ما المقصود ب 0في حين قال 
نظن "  سنوات 2العمران خبرة مهندس دولة في سكن و  سنة 01ذكر  (10)المبحوث رقم 

أي ان التسويق  "التسويق االجتماعي هو تسويق تقوم بيه شركات تجارية لبيع منتجاتها 
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سنة مهندسة دولة في   21انثى  (12) االجتماعي هو نفسه التسويق التجاري اما المبحوث رقم
  ." ال اعرف" :فكتفت بقول  سنوات 01البيولوجيا خبرة 

عملية تسويق افكار تهدف الي الي تغيير سلوك باستخدام  هو"التسويق االجتماعي  :التعليق 
على  كمجال حيوي وجد مهم في المؤسسات وجب هو" 1 التقنيات و االساليب التسويقية

 . مفاهيم التسويق االجتماعي و ابعادهان يكونو على ادراك ل المسيررين و الموظفين

انتقاءه من معطيات من الجانب وما تم  المبحوثين نستنتج من خالل تصريحات: استنتاج 
اتفق اغلبيتهم على اعطاء ، النظري كتدعيم وتبرير عما صرح به من قبل كل أفراد العينة

صحيح لمفهوم التسويق االجتماعي رغم وجود بعض اختالفات فطريقة اعطاء التعريف ال
 0التعبير صحيح للمصطلح في حين الحظنا انه هناك جهل تام لهذ المصطلح من قبل 

 .مبحوثين والذين برروا اجابتهم بأن التسويق االجتماعي بعيد عن مجال تخصصهم 

من المكلف بممارسة نشاطات المديرية خاصة تلك المتعلقة بتغيير السلوك  :السؤال السادس 
 التوعية والتوجيه واالرشاد ؟

المتعلقة التوعية اجمع اغلبية المبحوثين على أن المكلف بممارسة نشاطات الخاصة  : الجواب   
التحسيس والتوعية و مصلحة االعالم و  الفراد هيو التوجيه و االرشاد و تغيير سلوكات ا

وهذا ما  ، حيث يقوم موظفي هذه المصلحة بتسيير هذا النوع من النشاطات ومتابعتهالبيئة 
، المستوى ليسانس في الحقوق، 02، جنس ذكر، السن ( 10)صرح به المبحوث رقم 

دارية، األقدمية في العمل  بتسيير  بممارسة المكلف" سنة، يقول  01التخصص علوم قانونية وا 
نشاطات المديرية المتعلقة االرشاد و التوعية و تغيير السلوكات و التي تقصدين بيها 

ة  االعالم التحسيس و التوعية و البيئة السلوكات االجابية اتجاه البيئة والطبيعة هو مصلح
  " بحيث خصصت هذه المصلحة بإدارة هذ النوع من النشاطات و البرامج المختلفة

                                                           
 .28 انظر الى الجانب النظري الصفحة   1
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، المستوى التعليمي ماستر لغة 11،الجنس أنثى، السن،  (10)واظاف ايضا المبحوث رقم 
، حيث (10)انجليزية، التخصص، تاريخ أدب بريطاني أمريكي، األقدمية في العمل سنة واحدة 

ضمان لو ممارسة نشاطات و برامج المديرية  ا يخص المديرية فانها خصت لفيم" يقول 
 تصال والعالقات العامة من خاللفي اال  وفعاليتها مكلفين باإلعالم واالتصال متخصصين

كل ما تقوم به المؤسسة من نشاطات ل تنظيم متناسق لهذه النشاطاتالحسن و التخطيط 
حاجة إلي تتطلب تواصل مليح لي ينعكس على   sourtout ، وفعاليات وخرجات ميدانية

 " المؤسسة

بناءا على أساس الخبرة  لقد تم انتقاء موظفين بمصلحة التحسيس و التوعية  : التعليق
والتخصص، وهو األمر األساسي والضروري الذي يجب وجوده والذي ال يمكن التغاضي عنه 
بأي شكل من األشكال في أي مؤسسة، لما لهما من دور فعال وبارز في مدى نجاعة المؤسسة 

أنه  ويمكن تفسير ذلك على ،وتحقيق أهدافها المنشودة وضمان السير الحسن لهذه النشطات 
عملية االتصال ان يكون ذو خبرة في  نشاطات و برامج المديرية القائم علىيجب على 

مجال تنظيم و تنسيق نشاطات و تخطيط لها و و ذو خبرة في  والتواصل مع جمهور المديرية
دراستها أمر البد منه وجد مهم يساهم في وصول الرسائل للجمهور المستهدف وبتالي تحقيق 

 .التوعية و التحسيس و االرشاد المطلوب 

 : استنتاج 

من خالل ما تم تناوله سلفا فيما يخص السؤال الذي طرح عن الشخص المكلف بممارسة     
انشطة المديرية و برامجها خاصة المتعلقة الجانب التوعية و التحسيس واالرشاد، ومن بتسيير 

خالل تصريحات المبحوثين يمكننا القول على أن مديرية خصت مصلحة مكلفة بممارسة 
نشاطات المديرية هي مصلحة االعالم و التحسيس و التوعية حيث يسيرها موظفين في قطاع 

ال وعالقات عامة بتسيير وكل ما يتعلق بها من نشاطات و اإلعالم واالتصال تخصص اتص
 .برامج و خرجات ميدانية، عمليات تحسيسية للبيئة



الجانب الميداني للدراسة:                                                                     الفصل الثالث  
 

66 

 

 مكانة و أهمية التسويق االجتماعي في هيكل المديرية ؟ ماهي : سؤال السابع

يق لتسو ل ليةممارسة فعتوجد  هأن لىذا السؤال، أكد جل المبحوثين عالل همن خ :الجواب
 و أكدا،  " بالعالقات العامةبه او حتا  ، بالرغم من عدم وجود قسم خاصاالجتماعي 
 تسويق اجتماعياهمية ل وجدت " (19)الرقم و ليسانس  دةهاسنة ش 12ذكر (11)قم المبحوثين ر 

الن وظائفها كامل يدخل فيها تسويق يمكن ان تمارسه أي مصلحة و المديرية مستوى على 
ة خاصة بها و تكون مين يكون كاين قسم او مصلحش كما متجياالجتماعي بصح 

اال  كون ناجحبمعنى انه التسويق االجتماعي ال ي "مبنية على التخطيط  ونتكناجحةُ بسكو 
تفتقد إلى  النها هانوط بم هو ر الذيبالقد حيث بدونه ال تكون ناجحة من خالل قسم خاص به

التسويق االجتماعي جزء اساسي "  ان( 10)في حين أضاف المبحوث رقم ،  التخطيط المحكم
فالمديرية بحيث ان جل النشاطات التي نقوم بها تندرج ضمن التسويق االجتماعي لكن 

كان لها راي هي الوحيدة  ( 10)في حين ان المبحوث رقم . " لالسف ال يوجد قسم خاص به
بنشاطها بشكل عادي وليس هناك داعي لوجود  مخالف حيث صرحت انه بما ان المديرية تقوم

 .قسم خاص للتسويق االجتماعي 

لى مستوى المؤسسة و المجتمع ان للتسويق االجتماعي اهمية ال يستهان بها ع:  التعليق
واصبح على واجب المؤسسات باختالف انواعها ممارسة التسويق االجتماعي و تطبيقه في جل 

 .ها التنظيمي لتكون مواكبة للتطورات راهنة نشاطها من خالل ادراجه في هيكل

ولو  ديريةجودة في الممو  التسويق االجتماعي بقىحسب اجابة اغلب المبحوثين ي:    استنتاج
، أو وجود متخصصين هودون وجود قسم خاص بي،  نسبية وبطريقة غير مباشرة هكانت ممارست
  .بحيث ان طبيعة نشاط المؤسسة يفرضه في المجال

 نوع االنشطة و البرامج التي تقوم بها المديرية ؟ ما :الثامنالسؤال 
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اتفق المبحوثين على ان انشطة المؤسسة تكون في اطار وضيفتها العمومية المنوطة :  الجواب
سنة  19ذكر ( 11)صرح ذلك المبحوث رقم  بها تصب في موضوع البيئة و حمايتها حيث

نوع انشطة المديرية هيا اجتماعية بيئية حيث ترتكز جل " :  تقني سامي في االعالم االلي
بالتلوث البيئي ومجال حماية الموارد الطبيعية والتنوع نشاطات المديرية في مجاالت متعلقة 

و المساحات الخضراء وتسيير النفايات كما ترتكز على ي ايضا مجاالت التربية البيئية البيئ
ان مديرية البيئة "  ( 11)واضاف المبحوث رقم  "مجاالت اخرى تتمثل في سياحة البيئية 

هيئة تابعة لوزارة البيئة وبتالي تقوم بتنفيذ برامج  قرارات خاصة بالبيئة و االقليم بالتعاون 
مع هيئات اخرى مثال برنامج خاص كيفية تسيير نفايات تقوم بتنفيذه بتنسيق مع المرصد 

 "نشطة الوطني لتسيير نفيات و غيرها من البرامج و اال 

ان التسويق يعالج لمواضيع اجتماعية من ابرزها موضوع البيئة و التلوث ، فتسويق :التعليق 
المشكلة وتعمق  بتحسيس و التوعية و االرشاد اضافة الى ذلك يحاول رصد االجتماعي يقوم
 .ايجاد حلول لها من خالل تطبيق برامح معينة للوصول الى االهدا المسطرةفيها مع محاولة 

من خالل اجوبة المبحوثين هناك تتنوع مجاالت و انشطة المديرية لكنها تصب في :  الستنتاجا
يحث تخطط وتعد برامج في هذا الصدد لتعالج مختلف  موضوع البيئة و التلوث البيئي

حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيئي ، التربية البيئية  :وهي كاالتي المواضيع المتعلقة بها 
 . والمساحات الخضراء وتسيير و سياحة البيئية

 في تسيير نشاطات المديرية ؟ اعي على التسويق االجتم كممدى اعتمادما  : التاسع سؤال 

تسويق االجتماعي حيث اكد ذلك ال تعتمد على المديريةان على  اجمع المبحوثين:  الجواب
بما ان نشاطاتنا تدور حول التحسيس و التوعية و تصب في صالح  "  (10)المبحوث رقم 

واضاف المبحوث رقم  "خدمة المجتمع فبتالي نعتمد بدرجة االولى على التسويق االجتماعي 
اساس قيام  حيث يعد ان المديرية تعتمد بنسبة كبيرة على التسويق االجتماعي"  (18)
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فحين كان للمبحوثين التي كانت  "ى تحقيقهامن بين اهم االهداف التي ترمي الالمديرية 
يوجد قسم خاص الذي  انه بما انه ال" راي اخر حيث صرحوا (  12)و ( 01)ارقامهم كتالي 

يخدم المديرية يمارس انشطة التسويق االجتماعي فأنه ال يكون االعتماد عليها بشكل الذي 
 "أي بنسبة قليلة 

المجتمع على المؤسسات وبختالف انواعها ان تركز على رات الحاصلة فرضت التطو  :التعليق
ال يتم ذلك الى فية التاثير فيه لبلوغ اهدافها و جانب االجتماعي لجماهيرها المستهدفة و كي

 .بتطبيق اسس و مفاهيم التسويق االجتماعي التي تتيح ذلك 

 سويق االجتماعيمن خالل تصريحات المبحوثين نستنتج ان المديرية تعتمد على الت:  استنتاج
 . بشكل كبير في تسيير انشطتها كون ان طابع انشطتها و برامجها يعتمد بدرجة كبيرة عليه

 ها ؟فسويقي االجتماعي للوصول الى اهداهل تطبق المديرية المزيج الت: السؤال العاشر

بناءا على اجابات المبحوثين المتقاربة نسبيا فإن المديرية تطبق عناصر المزيج :  الجواب
سنة  00انثى ( 12)المبحوث  التسويقي االربعة باالضافة الى العناصر االضافية حيث اكد

في نفس اختصاصك  كنت طالبة كوني :" حيث ادلت ماستر في االتصال و العالقات العامة 
لي تتمثل في المنتج ، سعر، المكان و  يتسويقبهذه المحاضرات وبنسبة للمزيج رني مريت 

ترويج نربطوها بناحية االجتماعية بداية يرتكز المنتج االجتماعي في حمالت المديرية على 
متطلبات حفاظ و حماية المحيط و الوقاية من مخاطر فكرة التوعية بأهمية البيئة و التقييد ب

السعر ال ينظر اليه من ناحية المالية وانما يتمثل في المجهودات التي  التلوث البيئي اما
المكان فيتمثل في االماكن التي يحددها برنامج  تبذلها المديرية في اطار حماية البيئة اما

انشطة المديرية الى جمهورها المستهدف وترويج ة و التي يتم فيها ايصال خدمات و المديري
يتم نشر انشطة المديرية في صفحاتها الرسمية على االنترنت باالضافة الى عقد ندوات 

   :فيما يخص العناصر االضافية ( 19)رقم  و اضاف المبحوث "صحفية و حصص اذاعية 
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و الجمهور المستهدف ظفين يتمثل االفراد بنسبة للمديرية فالجمهور الداخلي لي هوما المو " 
الخارجي العام ،اما من حيث المشاركة تظهر في نشاطات المديرية في كل نشاط يجب 

حماية المدنية االمن وكذلك الجمعيات مشاركة عدد من االطراف كمشاركة السلطات المحلية 
لوطني المحلية و طبعا مؤسسات الشريكة للمديرية دار البيئة مدرية حماية الساحل المرصد ا

اما سياسة تشارك المديرية في سن قوانين متعلقة بترشيد استهالك الموارد  ...وغيريها
المديرية و الحيوية وايضا تنظر بعض الوزارات الي توصيات و االقتراحات التي تخرج بها 

تأخدها بعين االعتبار، وفيما يخص المصادر التمويل فهو من قبل الوزارة التابعة لها و التي 
 ".لها مزانية معينة في ايطار نشاطها تخصص

تعد عناصر المزيج التسويقي اهم ركائز التسويق االجتماعي وضرورية في تحديد :  التعليق
مجموعة األدوات التسويقية المستخدمة من طرف المؤسسة " ويعرف على  استراتيجية التسويقية

 .1"لتحقيق أهدافها التسويقية في السوق المستهدفة 

من خالل اجابات المبحوثين ان المديرية تطبق عناصر المزيج التسويقي الرباعي : االستنتاج 
للقيام بخدماتها و تقديم نشاطاتها من اجل والوصول الى اهدافها و تحقيق و العناصر االضافية 

ة و و المشارك( الجمهور)المنتج السعر المكان و الترويج باالضافة الى االفراد : ديمومتها وهي 
 .السياسة و التمويل 
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ديرية من خالل اعتمادها على ما هي االهداف التي ترمي اليها الم : السؤال الحادي عشر
 نشاطات التسويق االجتماعي ؟

اتفق المبحوثين على ان االهداف المسطرة التي ترمي اليها المديرية واضحة :  الجواب
تتمثل اهدافنا في نشر الوعي " ان ( 10)حيث اقر المبحوث   ف البيئة و الحفاظ عليهافتستهد

لدى المجتمع المدني حول ضرورة الحفاظ على البيئة و ترسيخ فكرة الحفاظ على البيئة هو 
من بين اهم االهداف  "ان ( 11)و( 12)واضاف ايضا كل من المبحوثين " مسؤولية الجميع 

ج ضمن مهامها هيا  منع تلوث البيئة ترشيد التي تسعى المديرية الى تحقيقها والتي تندر 
استهالك الطاقة تهدف الى تقديم خدمات صديقة للبيئة مثل التشجير تنظيف االحياء و 

 "الشواطئ وضع حاويات القمامة في كل االماكن و غيرها من الخدمات 

وفق المجال التي تنشط فيه المؤسسة  ان اهداف التسويق االجتماعي تكون مخططة:  التعليق
نعني عموما بأهداف التسويق    ،وفق الفكرة او الظاهرة او المشكل المراد عالجه  وايضا

االجتماعي التحديد الدقيق لغايات األنشطة االتصالية في المنظمة االجتماعية ،في ضوء 
 .1(المهمة ) وجههاة التي ت،عبر الرسال(الرؤية  )التوجه العام للمنظمة وهويتها المستقبلية 

لمديرية مبنية وفق نشاطها كما انها من خالل اراء المبحوثين نستنتج ان اهداف ا :االستنتاج 
مهامها وتتمثل في الحفاظ على البيئة ، منع تلوث البيئة ، ترشيد استهالك الطاقة  تندرج ضمن

 .، تقديم خدمات صديقة للبيئة 

 

 

 

                                                           
 .01انظر الى الجانب النظري الصفحة  1



الجانب الميداني للدراسة:                                                                     الفصل الثالث  
 

71 

 

 :استنتاجات المحور االول 

  اعطى اغلب موظفي المديرية التعريف الصحيح لمفهوم التسويق االجتماعي رغم وجود
 .بعض اختالفات فطريقة اعطاء التعبير صحيح للمصطلح 

  الشخص المكلف بممارسة  بتسيير انشطة المديرية و برامجها خاصة المتعلقة الجانب
 .االعالم و البيئةالتوعية و التحسيس واالرشاد هي مصلحة التحسيس و التوعية و 

 هناك تسويق اجتماعي فالمدرية كممارسة فقط واليوجد قسم خاص به. 
  تنوعت انشطة المديرية و برامجها و تمثلت في حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيئي

 .التربية البيئية والمساحات الخضراء وتسيير و سياحة البيئية 
 سبة كبيرة في تسيير انشطتهاالمديرية تعتمد على التسويق االجتماعي بن. 
  تطبق المديرية عناصر المزيج التسويقي الرباعي و العناصر االضافية للقيام بخدماتها و

 .تقديم نشاطاتها
  تتمثل اهداف المديرية في الحفاظ على البيئة ، منع تلوث البيئة ، ترشيد استهالك

 .الطاقة ، تقديم خدمات صديقة للبيئة 
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 .تخطيط واعداد حمالت التسويق االجتماعي و معيقات نجاحها :المحور الثاني 

رية في اطار التسويق الت التي نظمتها المديماهي اهم الحم  :السؤال الثاني عشر 
 ؟ االجتماعي

اجمع المبحوثين على ان المديرية قامت بتنظيم العديد من الحمالت تناولت مواضيع :  الجواب
( 12)التحسيس بأهمية البيئة ومواردها والتوعية بمخاطر التلوث وهذا ما صرح به المبحوث رقم 

من بين الحمالت التي نقومو بيها فاالونة االخيرة هي القافالت الربيعية و من " حيث قال 
ة االعالم و التحسيس و التوعية بتنسيق مع مجموعة من المؤسسات من بينها خالل مصلح

مؤسسة تربوية ومؤسسة الترفيه موسطا الند و بعض الجمعيات حولنا من خاللها تنظيف 
درنا بزاف حمالت من "ايضا ( 10)واضاف المبحوث رقم  "بعض  الشوارع في مناطق مختلفة 

بتنسيق مع فرقة التدخل السريع شملت مجموعة من بينها  مؤخرا حملت تنظيف واسعة و 
من خاللها ازالة النفايات  حي السالم حي الحرية طريق الوريعة حي الميشالرو تم المناطق

وايضا حملة لترشيد الثقافية البيئية و الحفاظ على النظافة المتراكمة و ازالة الحشائش 
الثقافة ولد عبد الرحمن  بدار" ة  المدينة تحت شعار حق المواطن في العيش في بيئة صحي

 "كاكي 

وخطوات اساسية  يقوم عليها عنصر جوهري  تعد حمالت تسويق االجتماعي   :التعليق 
 التسويق االجتماعي والتي من خاللها تبني المؤسسة او المنظمة طرق الوصول الي اهداف

ناصر اساسية وخطوات تعد كال من االستراتيجيات و حمالت تسويق االجتماعية ع  حيث  انها
اساسية  يقوم عليها التسويق االجتماعي والتي من خاللها تبني المؤسسة او المنظمة طرق 

 .1الوصول الي اهدافها
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من خالل ما ادلى به المبحوثين فإن المديرية و منذ بداية نشاطها قامت بتنظيم :استنتاج 
الميدانية تمثلت هذه الحمالت في قوافل العديد من الحمالت في اطار نشاطاتها و خرجاتها 

 . حول التشجير نظافة البيئة مخاطر التلوث ترشيد استهالك الطاقة تحسيسية و حمالت توعوية

 ؟حمالتكم  نشاطاتكم و ر المستهدفة من خاللجماهيماهي ال  :عشر  الثالث السؤال

تسعى إلى استهدافه من خالل جماهير المديرية والتي التقاربت إجابات المبحوثين حول  :الجواب
بتعددها من المواطنيين  محتوياتها االتصالية على حساباتها عبر مواقع التواصل االجتماعي

جمهور المديرية " في قوله ( 12)، حيث صرح المبحوث رقموصوال إلى الجمعيات والوكاالت
نية الخاصة كبير، فيه الشعب طبعا، دار البيئة، المؤسسات الشريكة منها الوكالة الوط

ويضيف على ما ذكره " للنفايات، المرصد الوطني للتنمية المستدامة، الجمعيات وغيرها 
، مديرية عندها mmmmm bon" في تصريحه قائال ( 10) المبحوث األول المبحوث رقم 

تعامالت بزاف وكل طرف يكمل الطرف األخر، بالنسبة لجماهيرها كاين الوكاالت منها الوكالة 
لتغيير المناخ، وبطبيعة الحال منساوش دار البيئة الي تتعامل معاها وبشكل كبير، الوطنية 

بمعنى أن للمديرية تعامالت ، "المواطنين إلي هما األساس، المؤسسات المعنية بمحافظة الغابات
كثيرة مع العديد من الجمعيات والمؤسسات والوكاالت التي تكمل وتساهم في انجاح تلك الحمالت 

 .دار البيئة لوالية مستغانم وباألخص

بناءا على ما تم ذكره سلفا، يمكننا القول بأن للمديرة جماهير مختلفة ومن كل الفئات : التعليق
والقطاعات سواء كانت مدنية أو حكومية، ويتبين لنا من خالل ما صرح به أن الجمهور الرئيسي 

، ذلك أنه  يمثل "المواطن العادي" المدني والذي تسعى إليه المديرية بالدرجة األولي هو المجتمع 
الحلقة األساسية في ضمان سالمة  ونظافة المحيط، ثم تليه مجموعة أخرى والتي يمكننا أن ال 
نعتبرها كجمهور بل كشريك كونها تساهم في نجاح الحمالت التحسيسية الميدانية ونشرها في كل 

، والتي تعددت بدورها  من وكاالت ومؤسسات النطاقات الممكنة التي تقوم بها المديرية كل مرة
جمعية جنة العارف، جمعية زراع السالم، دار البيئة لوالية مستغانم، المرصد ) وجمعيات أيضا
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، ذلك أن مهمة نظافة البيئة والمحيط مهمة هي مسؤولية الجميع  (وغيرها... الوطني للبيئة
 .ألطراف في المجتمع ما يضمن نجاحهاوليست باألمر الهين وتتطلب جهود مكثفة من قبل كل ا

نستنتج أن للمديرية قاعدة جماهيرية كبيرة تسعى إلى استهدافها والتي انقسمت مابين  :االستنتاج
المجتمع المدني وهو المواطن العادي، ومجموعة من الوكاالت والمؤسسات التي تعد كجمهور 

نذكر منها  مهام المديرية، والتيوكشريك فعال في المديرية لما لهم من دور فعال في نجاح 
الوكالة الوطنية للنفايات، الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية األقاليم، المرصد الوطني للبيئة والتنمية 

 .وغيرها...، جمعية العارف،المستدامة، المكتب الوطني لحماية الساحل، محافظة الغابات

التقييم وترويج للحمالت في نقل األفكار و ابرز الوسائل المستخدمة  ماهي :عشر رابعالسؤال ال
 ؟واألنشطة

اهي ابرز الوسائل م في صرح أغلب المبحوثين حول السؤال الموجه لهم والذي تمثل :الجواب
في وخرجات المديرية، بأن  التقييم وترويج للحمالت واألنشطةالمستخدمة في نقل األفكار و 

 اكدهوهذا ما وسائل وطرق مختلفة   م بها عبرالمديرية تقوم بنقل ونشر كل النشاطات التي تقو 
نقومو بنشر كل نشاطات المديرية خاصة التي تكون عندها  " في قوله ( 12)المبحوث رقم 

ووضح  "تضمن نجاح تلك الخرجات الميدانيةعالقة بالمؤسسات الشريكة التي تساهم و 
" قائال الحديثة  تقليدية وسائل المسخدمة مزيج بين الو  ان هذه هحفي تصري( 11)المبحوث رقم 

حرصين على نشر  نشر و ترويج لنشاطات المديريةية بعمالها خاصة المكلفين بأكيد المدير 
عبر الصفحة لتكون معروفة ذلك  كل ما يتعلق بها سواء خرجات لقاءات ورشات وال زيارات 

ا بنسبة على اليوتيوب وايضوايضا عن طريق فيدوهات تنشر لها صفجة الفيسبوك الرسمية 
وتقام للوسائل التقليدية يتم اشعار مسبقا عن حمالت ونشاطات المديرية عن طريق ملصقات 

اين تقسم المطويات وتلقى  المؤسساتمختلف في ايضا ورشات ولقاءات وخرجات ميدانية 
محاضرات وايضا قيام بحصص اذاعية عبر اذاعة مستغانم المحلية اما تلفزيون فغالبا ما 

 ". شهارية تقام ومضات ا
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يمكننا القول بأن المؤسسات لم تعد تقتصر على استخدام الوسائل التقليدية في بعث  :التعليق
الرسائل من خالل النشاطات التي تقوم بها، كما هو الحال بالنسبة لمديرية البيئة بمستغانم التي 

مواقع التواصل االجتماعي باستثمارها بشكل أكبر وأوسع من  سعت هي األخرى من خالل
مجرد تناقل المعلومات واألفكار فقط والمشاعر بين أفراد معيين، بل تعدى ذلك إلى نقل كل 
نشاطاتها بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة األخرى  وبث األفكار التي تود بثها بشكل أوضح 

كما ويمكن ايضا الطرق التقليدية مهورها المستهدف، وأكثر فاعلية بينها ككيان إداري وبين ج
في أعمالها التطوعية خاصة وأنه مجالها  الطرق التقليدية ار الوسائل الحديثة في دعماستثم

 وغيرها... شات التكوينية لألطفال، كالخرجات الميدانية التحسيسية والور  ووظيفتها الرئيسية
نتشر بشكل أسرع وأوفر عبر هذه المنصات، وأن تحقق فالفكرة التطوعية الرائدة بإمكانها أن ت

أغراضها بكل سهولة ويسر، مما يؤدي إلى زيادة األعمال الخيرية في المجتمع، ومحاولة 
كما وتساعد على نشر التوعية المجتمعية، .تحسين مختلف األوضاع التي تحيط بمختلف األفراد

الجهات المعنية ، ما يؤدي ذلك األمر  من خالل حمالت التوعية التي تقوم بها بالتنسيق مع
إال انه أيضا يبقى المجال فيه محدود  في مجال النشر خاصة وان . إلى زيادة وعي المجتمع

هناك مواضيع ال تكتفي أو ال تصلح بالنشر عبر هذه الحسابات مثلما هو الحال اإلعالن عن 
من خالل الرجوع إلى الوسائل حمالت تطوعية في منطقة معينة من الوالية، فهنا يصلح األمر 

التقليدية منها الملصقات والمطويات واإلعالنات في األماكن العمومية، كونه أيضا هناك فئات 
ال زالت بعيدة نوعا ما عن هذا الفضاء الرقمي وما جاء به، ما يصعب على المديرية الوصول 

بين الوسائل المتاحة تقليدية إلى كل الفئات ما يتطلب منها أخد األمر  بعين االعتبار والمزج 
 .كانت أو رقمية، والتي كلها تصب في تحقيق أهداف المؤسسة

المديرية حريصة على نشر كل نشاطاتها وأعمالها الميدانية نستنتج أن ، الزيارات  :االستنتاج
الرسمية للمديرية، الورشات والتي تتمثل في الخرجات الميدانية التحسيسية الداخلية والخارجية 
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 التكوينية واتفاقيات العمل المبرمة بينها وبين شركائها من خالل الوسائل كالملصقات والمطويات
 .باالضافة الى نشرها عبر حساباتها 

ماهي القيم التي تحاولون ترسيخها ونقلها للجمهور من خالل هذه : عشرالخامس سؤال 
 ؟الحملة

نشاطاتها تسعى لنشر قيم اجابية  اتفق المبحوثين على ان المديرية و من خالل :الجواب 
حيث ( 19)و (10)المبحوث  دف حيث اكدا ذلك كال منوترسيخها لدى الجمهور المسته

نحاول من خالل نشاطاتنا و حمالتنا التي ننظمها الى نشر قيم نبيلة الفراد :"  صرحا
وكات افراد المجتمع هذه القيم هي قيم اجتماعية و بيئية وثقافية من خاللها نحاول تغيير سل

اكيد من خالل نشاطاتنا : "  (10)رقم  ينواضاف ايضا المبحوث "المجتمع نحو االفضل 
نحاول نشر قيم معينة للمجتمع وذلك حسب نوع نشاط فمثال حمالت ترشيد استهالك الموارد 

مثل الماء و الكهرباء و عدم التبذير هي قيم اخالقية ودينية فنفس الوقت مثال حمالت 
ي قيم بيئية تنموية و حمالت توعية من مخاطر التلوث هي تحاول ترسيخ قيم التشجير ه

 "صحية وهاكذا

ان التسويق االجتماعي هو تسويق للقيم الخيرية االجابية في المجتمع وذلك عن  : التعليق
وهي الحمالت التي ترمي  Change in values Campaigns: طريق حمالت تغيير القيم 
وهذه من أصعب األنواع على اإلطالق ألنه يتعرض إلى . إلى تغيير القيم والمعتقدات 

المنظومة الفكرية والثقافية لدى الجمهور المستهدف ، وبالتالي يستلزم جهدًا إضافيًا ، قد يطال 
يضا حمالت تغيير ، وا 1حتى التشريعات والقوانين التي ترغم األفراد على أداء سلوك معين

 .سلوك من خالل هذه القيم 

                                                           
 .22انظر الى الجانب النظري ص   1



الجانب الميداني للدراسة:                                                                     الفصل الثالث  
 

77 

 

من خالل اجابات المبحوثين ان المديرية و من خالل حمالتها تسعى لنشر قيم : استنتاج 
مختلفة في المجتمع بهدف تغيير السلوكات نحو االيجاب و تمثلت هذه القيم في قيم اجتماعية 

 .قيم تنموية وقيم صحية قيم دينية قيم بيئية 

 التخطيط النجاز و تنظيم هذه الحمالتّ ؟ و هل تقومون بالدراسة:  عشرالسادس  السؤال

ان المديرية وبالخصوص مصلحة االعالم و التحسيس تقوم  اجمع جل المبحوثين :الجواب 
( 19)ذلك المبحوث رقم صرحت ببدراسات وتخطيط لمجمل االنشطة والحمالت المنظمة حيث 

الحال اليمكن ان تكون حملة او نشاط من عدم حيث انه يجب بطبيعة :" الموظفة بالمصلحة
 " لكن ال ندقق في تخطيط ان يكون فكرة عن الموضوع و تخطيط مسبق ثم الشروع فالنشاط

اوال وقبل البدئ بالحملة :"  قائال ايضا العاملة بذات المصلحة( 12)حوث رقم بووضح الم
ستهدف مثال حملة تشجير نستهدفو جمهور تكون فكرة الحملة ثم نقومو بتحديد الجمهور الم

االطفال ثم نحدو االماكن المناسبة مثل المدارس ونقوم باالتصاالت الالزمة للتنسيق معها ثم 
تحديد الميزانية الكافية للحملة ثم الشروع بالحملة وهذه هيا اهم الخطوات التي نمر بها قبل 

 "شروع فالحملة 

وجود دراسة و التخطيط للحمالت مبررين ذلك ( 11( )11)في حين نفى مبحوثين ذو االرقام 
 .طيط فالمديرية فهو مسير بعشوائيةكمة اما تخمحبأن التخطيط يستند الى اسس وبحوث علمية 

يرتبط نجاح حمالت التسويق اإلجتماعي ارتباطا شديدا بإستراتيجية الحملة وكيفية : التعليق 
اعداد حمالت التسويق  التخطيط و المرور بمراحل يتماالستراتيجية حيث بعد تحديد  تطبيقها ،
 . 1حيث تعد خطوات ضرورية لضمان نجاح الحملة االجتماعي

                                                           
1
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ج ان المديرية تقوم بالتخطيط و الدراسة بعد االستماع الى تصريحات المبحوثين نستن:  استنتاج
د الحملة قبل شروع بالحملة وذلك بتحديد االستراتيجية و مرور على مراحل التخطيط واعدا

 .وذلك بشكل نسبي

ماهي ابرز المشاكل التي يمكن ان تعيق ممارسة انشطة و حمالت :  عشرالسابع  السؤال
 التسويق االجتماعي؟

تفق المبحوثون على ان هناك عدد ال يحصى من المعيقات و المشاكل التي تحول ا :الجواب 
في راي " قائال ( 10)دون اتمام ممارسة انشطتهم على اكمل وجه حيث صرح المبحوث رقم 

مكانش مؤسسة مفيهاش مشاكل و المديرية كونها مؤسسة عمومية خدمية فلديها لعديد من 
ثانيا نقص الخبرة عند قلة االرتكاز على اسس علمية  ماديةالمشاكل اولها نقص االمكانيات ال

واضاف  "الموظفين رغم ان معضهم ذو مستوى جامعي اال انهم يفتقدون للخبرة الميدانية 
يحصراه مشاكل "بفكرة يجب ان يكون جهد كبير من فريق العمل "  ايضا( 10)المبحوث رقم 

 منطوي على نفسه اخلى كل موظفمتخالصش ابرزها صعوبات التعامل مع جمهورها الد
وايضا الجمهور الخارجي الشعب تاعنا  بتالي ميكونش تظافر للجهود و تبادل االراء و االفكار

 " .الزم يكون امكانيات و جهود كبيرةعيب باش تقنعو 

رغم انو كاين مشاكل بصح "  صرح راي مخالف حيث( 12)فحين كان للمبحوث رقم  
 " مشكيتش تاثر على نشاط المديرية و معضمها تكون مؤقتة 

نستنتج من خالل تصريحات المبحوثين ان المديرية تواجه عدد من المشاكل التي : استناج 
تقف حجرة عثرة دون اتمام وضائفها و انشطتها بصورة كاملة و ابرز تلك المشاكل هي قلة 

نقص الدراسات العلمية قلة االمكانيات صعوبة التعامل مع الجمهور ين الخبرة لدى الموظف
 .الداخلي و الخارجي 
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 :استنتاجات المحور الثاني

  تحسيسة تمثلت في قوافل تحسيسية و حمالت توعويةتنظم المديرية عدد من الحمالت 
 .حول التشجير نظافة البيئة مخاطر التلوث ترشيد استهالك الطاقة 

  قاعدة جماهيرية كبيرة تسعى إلى استهدافها والتي انقسمت مابين المجتمع للمديرية
 المدني وهو المواطن العادي، ومجموعة من الوكاالت والمؤسسات

  للمديرية قاعدة جماهيرية كبيرة تسعى إلى استهدافها والتي انقسمت مابين المجتمع
 .شريكة لها المدني وهو المواطن العادي، ومجموعة من الوكاالت والمؤسسات

  المديرية حريصة على نشر كل نشاطاتها وأعمالها الميدانية والتي تتمثل في الخرجات
عن طريق وسائل تقليدية و  الميدانية التحسيسية الداخلية والخارجية الرسمية للمديرية

 .حديثة
 لنشر قيم مختلفة في المجتمع تمثلت هذه القيم في قيم اجتماعية قيم  المديرية  تسعى

 .دينية قيم بيئية قيم تنموية وقيم صحية 
  تقوم المديرية بالتخطيط و الدراسة قبل شروع بالحملةوذلك بشكل نسبي. 
  تواجه المديرية عدد من المشاكل المختلفة في ممارسة انشطتها. 
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 :ستنتاجات عامة ا

 الدراسة ان التسويق االجتماعي فالمديرية يقوم على نشر االفكار والقيم االجابية  توصلت
 .و القيم ببرامج و انشطة و حمالت 

  مصلحة االعالم و  لمديرية هوانشطة و برامج اسير بتسالمكلف  تشير نتائج الدراسة أن
 .التحسيس و التوعية 

 اهميتهوجود التسويق االجتماعي و  أكدت نتائج الدراسة حول رؤية المديرية بضرورة. 
  و برامجها و تمثلت في حماية الموارد الطبيعية  تقوم بانشطة المديريةاوضحت الدراسة

 .والتنوع البيئي التربية البيئية والمساحات الخضراء وتسيير و سياحة البيئية 
 تطبق اهم راكائز التسويق االجتماعي اال وهو المزيج  تبين الدراسة بأن المديرية

 .التسويقي 
  يمكن شمله في أظهرت النتائج بأن جمهور مديرية البيئة بمستغانم متعدد والذي

 :الشركاء
 الوكالة الوطنية للنفايات    
 لوطني للبيئة والتنمية المستدامةالمرصد ا 

 المكتب الوطني لحماية الساحل    

 الغاباتمحافظة  
 دار البيئة 

 .إضافة إلى الجمهور الخارجي العام      

 مج يكون مخطط لها بشكل نسبي ار حسب المبحوثين فإن الحمالت و الب. 
 خلصت الدراسة ان للمديرية عدة عراقيل تحول دون اتمام مهامها. 
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 :نتائج المالحظة

ة بمجال التسويق المتعلق من خالل فترة تربصنا بهذه المؤسسة، قمنا بتتبع كل النشاطات   
بكل موضوعية لنتوصل إلى نتائج التي لم تستطع أداة  االجتماعي ، كما حرصنا على التسجيل

المقابلة الوصول إليها بحكم المعوقات الزمنية، وحتى اللغوية في ترجمة كل تلك النشاطات، 
 :حيث توصلنا من خالل المالحظة إلى

  خاصة فيما يتعلق بمصلحة اإلعالم والتحسيس  بيئةفي مديرية الالتسويق االجتماعي إن
 . هي مجرد ممارسة ونشاط فقط

 العالقة مابين العمال في المديرية والمدير هي عالقة غير رسمية. 
 صرامة من قبل المدير خاصة فيما يتعلق بوقت العمل واتخاذ القرارات. 
 استثناء االستقبال الجيد للجمهور الخارجي من قبل كل عمال المديرية دون. 
 احترام الوقت والمواعيد من قبل عمال المديرية. 
 تقديم يد المساعدة فيما بين مكاتب ومصالح المديرية. 
 ما يعكس محيط محفز للعمل نظافة وهدوء تام في المديرية. 

 :التحقق من صدق الفرضيات في ضوء النتائج

 كممارسة لتسويق االجتماعيل اهتماممديرية البيئة  إدارةتولي  والتي تمثلت في :الفرضية األولى
 .في تسيير انشطتها

من خالل الدراسة الميدانية فإن جل انشطة و برامج المديرية تصب في مجال تسويق االفكار و 
القيم االجابية في مجال الحفاظ على البيئة موجهة نحو جمهورها المستهدف بحيث تقوم بتنظيم 

يؤدي بنا الى تحقق برامج و انشطة تضم حمالت مختلفة و خرجات ميدانية دائمة وهذا 
( 18)و( 12) ولى نسبيا، وهو ما يؤكد صحة الفرضية من خالل تحليل السؤال رقمالفرضية األ

إضافة إلى مساهمة أداة المالحظة في التأكد أكثر من صدق هذه الفرضية من خالل ( 11)و
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تمثلت في قوافل و حمالت  اثناء فترة تربصنا ما سجلناه أثناء تواجدنا، حيث كان هناك انشطة
 .الصيف مبرمجة بتوازي مع فصل 

في اطار التسويق هناك حمالت و برامج تنظمها مديرية البيئة وتمثلت في : الفرضية الثانية 
 . وتوجد صعوبات تحول دون نجاحها  االجتماعي

اوضحت الدراسة الميدانية ان مهام المديرية ووضائفها ترتكز على الخرجات الميدانية وتقديم 
قة وكذا حمالت عدة بهذا الصدد وذلك عن طريق خدمات في مجال البيئة و الموارد و الطا

انشطة و برامج مختلفة تصب كلها في اطار التسويق االجتماعي كما وانها توجهها مشاكل عدة 
كنقص الخبرات والكفاءات وايضا حمالتها و انشطتها تفتقر الى التخطيط العلمي باالضافة الى 

وهذا ما لمسناه من خالل تحليلنا للسؤال ما يؤكد صحة الفرضية، مشاكل في التسيير و تنسيق 
 . (02( )09( )00( )01)قم ر 
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 :  الدراسة الميدانيةملخص 

من خالل الدراسة الميدانية لواقع التسويق لمديرية البيئة لوالية مستغانم اتضح لنا من هذه   
رأت العينة أن الدراسة و من قناعه عينة الدراسة ، مدى أهمية التسويق في المديريى حيث 

للتسويق دور مهم و أساسي فالمديرية بنسبة كبيرة فهو ظاهر كممارسة في انشطة المديرية كما 
الحظنا خفض وسائل تطوير الفهم و الممارسة لمبادئ و مفاهيم التسويق مما يدل على خفض 

ء الكلي أداء مهمة التسويق من قبل المديرية ، و عدم توفرها على إدارة تسويقية ترقى األدا
كما الحظنا خفض مستوى تطبيق النظام التسويقي و عدم توفر مدخالت ضرورية و  .للمديرية

من ثم إجراء العمليات الالزمة من خالل إدارة التسويق للوصول إلى مخرجات و نتائج فاعلة 
 .لعملها و أدائها الكلي
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 خـــــاتمة

أحد الخيارات الهامة ألصحاب األفكار  االجتماعي بخدماته وامتيازاته اصبح التسويق إن   
والمبادرات ، ووسائل النقل األفكار والمعارف ، ونشر الثقافة والوعي حول القضايا والمشاكل 

أصحاب المشاريع اإلنسانية  سمى التحضر االجتماعي ، فقد ساعداالجتماعية وترسيخ ما ي
اليات التسويق ال ، و نشرها عن طريق فعالهادفة على تجسيد افكارهم و مخططاتهم للتغيير اال

حيزا هاما في كل المساحات  تخدامها وزادت تأثيراتها ، و حجز لهالتي ذاع اساالجتماعي 
 . رغم حداثته االجتماعية منها خاصة

تمية يقوم بها والصحية بين أفراد المجتمع أصبح ضرورة حفان نشر التوعية البيئية    
مجتمعنا اليوم من ألهمية هاذين المجالين ومكانتهما ، خاصة ما يشهده المسوقون ، و هذا 

خاطئة التي و األمراض و الممارسات الللتلوث البيئي والذي بدور يتسبب في أوبة انتشار كبير 
، وما نالحظه ايضا من  مشاكل الصحية المستعصيةالى العيش في دوامة من التؤدي بالفرد 

ك و بها إلى الهال دتراء تصرفات يمارسها اإلنسان ، أتجاوزات في حق بيئتنا ومحيطنا ، ج
افراد التي تعمل على نشر الوعي وسط  والياته التسويق االجتماعير التدهور ، هنا يكمن دو 

على التفاعل مع والقضايا  قادر وازنفيه التغيير و يخلق منه مجتمع مت ث، فيحد المجتمع
 .المعالجة بالشكل اإليجابي 

مديرية  وواقعه في المؤسسةسويق االجتماعي وعليه جات هذه الدراسة لمعالجة موضوع الت 
التي تنطوي مهمتها في خدمة المجتمع و البيئة المحلية و تقديم  ذات طابع عمومي البيئة

ن واقع التسويق االجتماعي إذ تحدثنا من خاللها ع ،خدمات في اطار الحفاظ على البيئة 
داخل المؤسسة محل الدراسة و مدى تطبيق هذا المفهوم كونها مؤسسة تصب مهامها في خدمة 

، ولمعالجة اإلشكالية التي تمحورت بر انشطة و حمالت مختلفة ع البيئة و نشر التوعية البيئية
ع والدراسات التي لها عالقة مباشرة مع موضوع عليها فكرة الدراسة ، قمنا باإللمام بالمواضي

مختلف االطره النظرية  بدايات التسويق االجتماعي و البحث ، فتطرقنا في جانبه النظري إلى
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دور التسويق والتحدث خاصة عن كذا حمالت التوعية و أهم أساليب التخطيط لها ، 
ا يتم التي عن طريقه من خالل انشطته و حمالته الرسائل الهادفةو  االجتماعي واستراتيجياته

، تم من خاللها  مؤسسات و المجتمعتائج عديدة تفيد الوقد خلصت هذه الدراسة إلى نالتغيير ، 
التسويق االجتماعي وتقوم نسبيا  الى ان المديرية تمارس ناشكال المطروح ، إذ توصلإلمعالجة ا

و تحسيسية و تقديم خدمات متنوعة في اطار بهذا الصدد بتنظيم انشطة و حمالت توعوية 
 .قسم خاص به برغم من عدم وجود  ،حماية البيئة تصب في مفهوم التسويق االجتماعي

وفي اخر هذه الدراسة التي تناولنا من خاللها واقع التسويق االجتماعي في المؤسسة العمومية 
يات اخرى من طرف الباحثين نقول انها و نتائجها ماهي اال بداية لصياغة اشكاليات و فرض

تكون على اساسها دراسات اخرى في هذا الموضوع ،الذي يعد من المواضيع المهمشة و 
 .المهملة كثيرا في بالدنا رم اهميته البالغة 

وعليه خرجنا بجملة من االقتراحات و التوصيات التي كانت مبنية على تصورات شخصية 
 :ياستقيناها من الدراسة و تتلخص فيما يل

  ضرورة استحداث مصلحة خاصة بالتسويق االجتماعي او دمجها مع احد المصالح
 .وتخصيص مسييرن لها في مجال التسويق االجتماعي

  التنويع في استخدام وسائل االعالم و التكنولوجيات االتصال الحديثة فيما يخص نشر
 .المجتمع الرسائل و الحمالت التوعية وهذا لضمنان وصوليها الى جميع شرائح 

  ضرورة العمل في اطار خطة استراتيجية محكمة وتجنب العشوائية في تنفيذ الحمالت
 .من تحقيق االهداف المرجوة من الحملة وهذا ليتمكن المسوق االجتماعي 

  ضرورة قياس نجاعة االنشطة و الحمالت والخطة المسطرة لذلك وهذا ليتمكن المسوق
 . االجتماعي تدارك االخطاء وتصحيحها
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