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 :ملخص -
وك لعلى س هتعرف على أبعاد التسويق االجتماعي ومدى تأثير حمالتهدفت هذه الدراسة إلى ال

السلوكيات السلبية، وفي الحد من بعض العلل المنتشرة في الحد والتقليل من خاصة من أجل المستهلك، 
المجتمع، خاصة األمراض المرتبطة بصحة اإلنسان، أين تم إسقاط تطبيق ذلك للتوعية من مرض 

إنتشاره، من خالل تقييم نشاطات جمعية متخصصة في التوعية ضده والتكفل السكري والحد من 
شخص، وجهت إليها إستبيانات، وبعد الجمع  05بمرضاه، أين تم إستهداف من أجل ذلك عينة قدرت ب

كما  ،وجود حمالت تحسيسية تستوفي شروط ومبادئ اإلقناعوالتحليل تم الوصول إلى نتائج مفادها، 
خاصة من جانب التوعية عن أسباب المرض وطرق  ،مالت التسويق اإلجتماعيتتوافق مع حأنها 

 .الوقاية منه، وهو ما إنعكس على سلوك الشرائي الخاص بهم، بالتحول إلى منتجات صحية

 :الكلمات المفتاحية -
 .سلوك المستهلك -حمالت التسويق االجتماعي -التسويق االجتماعي

Abstract : 

This study aimed to identify the dimensions of social marketing and the extent of the 

impact of its campaigns on consumer behavior, especially in order to reduce and 

reduce negative behaviors,and in reducing some ills spreading in society, especially 

diseases related to human health, where was the application dropped to raise 

awareness of diabetes and limit its spread,by evaluating the activities of an association 

specialized in raising awareness against him and caring for his patients,where was the 

target for that, a sample of 50 people, to which questionnaires were directed, and after 

collection and analysis results were reached that stated that there were awareness 

campaigns that meet the conditions and principles of persuasion,it is also compatible 

with social marketing campaigns, especially with regard to raising awareness about the 

causes of disease and ways to prevent it,this was reflected in their purchasing 

behavior, by switching to healthy products. 

key words: 

Social Marketing - Social Marketing Campaigns - Consumer Behavior. 
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 داءـــــــــــــــــــــــــــــاإله

الحمد هلل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا إلى  
 إنجاز هذا العمل

:أهدي عملي هذا  

إلى من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى أغلى إنسان في هذا  
 الوجود  

 أمي الحبيبة
 إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفـاح وأوصلني إلى ما أنا عليه

 أبي الكريم أدامه هللا لي

يا من ال يمكن للكلمات أن توفي حقكما وال يمكن لألرقـام ألن تحصي فضائلكما أهدي  
 ثمرة نجاحي إليكما

هللا  إلى من تشاركني أفراحي وأساتي إلى نبع العطف والحنان عمتي غاليتي أدامك  
 لي

 إلى أخي العزيز يوسف وفقه هللا في حياته

بسمة، سلمى، سمية: إلى أخواتي العزيزات  

منسه، قصي، عدي، تيم هللا: أقدم إهداء خاص لبراعم العائلة  

.حنين، وفـاء، سميية، حليمة، خولة، إسراء، سمية: إلى صديقـاتي  

ثانية ماستر تسويق    إلى كل طلبة كلية العلوم االقتصادية وأخص بالذكر طلبة السنة
.0202الخدمات دفعة    

.إلى كل من سقط مني سهوا
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 شكر و تقدير

 ( 20: سورة لقمان" )ومن يشكر فـإنما يشكر لنفسه: "قـال تعالى

 "من لم يشكر الناس لم يشكر هللا عز وجل: "وقـال رسوله الكريم ملسو هيلع هللا ىلص

أحمد هللا تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملئ السموات واألرض على ما  
 .أكرمني به من إتمام هذه الدراسة التي أرجو أن تنال رضاه

" أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان العظيم والتقدير العميق إلى أستاذ المشرف  
 .وتشجيع  وإرشادلما منحه لي من وقت وجهد وتوجيه  " طلوش فـارس

أيضا األستاذ والي عمار على ما قدمه لي من مراجع أفـادتني في  أشكر  
 .دراستي هاته

كذلك أتقدم بجزيل الشكر إلى أساتذتي الكرام، كما أشكر كل من ساعدني  
 .من قريب أو من بعيد ولو بكلمة أو بدعوة صالحة

  



 : الموسومة بعنون  ، أقر أن مذكرة الماستروسار وسام (ة)أنا، الطالب

دراسة ميدانية حول -تأثير حمالت التسويق االجتماعي على سلوك المستهلك في الجزائر
والعمل المقدم فيها، هما نتاج بحتي األصلي، وال تحتوى على عمل شخص  "الحياة" جمعية

 . ذلك الصريحة إلى اإلشارة حالة في أو أشخاص آخرين إال

 .أخرى  مؤهالت بأي للوفاء آخر مكان أي في تقديمها يتم لم مذكرة الماستر هذه كما أقر أن

أدليب هذا اإلقرار وأنا على دراية تامة أنه في حال تبينعد مصحيح ما ذكرة ،فلن أحصل 
 .على درجة الماستر، وقد أواجه إجراءات تأديبية

 

 _____________________اإلمضاء  

 50/05/0505: التاريخ 
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 الصفحة العنوان
 I الملخص
 II اإلهداء
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 XI قائمة المالحق

 أ المقدمة
 10 الفصل األول

 19 تمهيد
 02 التسويق االجتماعي  : المبحث األول
 10 ماهية التسويق االجتماعي: المطلب األول

 10 مفهوم التسويق االجتماعي: أوال
 10 نشأة وتطوير التسويق االجتماعي: ثانيا

 10 عناصر وأسس التسويق االجتماعي: المطلب الثاني
 10 عناصرالتسويقاالجتماعي:أوال
 10 نجاح التسويق االجتماعي أسس: ثانيا

 01 أهمية وأهداف التسويق االجتماعي: المطلب الثالث
 01 أهمية التسويق االجتماعي –أوال

 00 أهداف التسويق االجتماعي: ثانيا 
 09 المزيج التسويقي االجتماعي: المطلب الرابع

 09 المنتج: أوال
 00 السعر: ثانيا



  قائمة المحتويات
 

VI 
 

 01 التوزيع: ثالثا
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 00 سلوك المستهلك :المبحث الثاني
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 10 خالصة الفصل
 11 الفصل الثاني

 11 تمهيد
 11 عرض جهة الحملة االجتماعية والمستهدفين منها:المبحث األول

 12 مفهوم الجمعيات الخيرية، أهميتها وخصائصها: األول المطلب
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 18 المالحق
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 :ائمة األشكالق -

رقم  عنوان الشكل الصفحة
 الشكل

(0-0) خطوات التغيير االجتماعي 11  
(9-0) منتجات التسويق االجتماعي 09  
(0-0) مجاالت السلوك حسب نيقوسيا 02  
(1-0) هرم ماسلو للحاجيات 90  
(0-0) مراحل اتخاذ القرار الشرائي 92  
(0-0) نموذج مراحل التغيير 10  
الصحية االتصاالتنموذج عملية  11  (0-0)  
(0-9) نموذج المتغيرات 00  
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 :قائمة الجداول -

رقم  عنوان الجدول الصفحة
 الجدول

(0-0) تعاريف التسويق االجتماعي 11  

(0-0) درجات الموافقة لمقياس ليكارت الخماسي 00  

كرونباخ ثبات فقرات االستبيان لكل المتغيرات باستخدام معامل ألفا اختبار 00  (0-0)  

لمتغيرات الدراسةاختبار التوزيع الطبيعي  00  (0-3)  

الجنس توزيع مفردات العينة حسب 00  (0-4)  

السنتوزيع مفردات العينة حسب  00  (0-0)  

(6-0) توزيع مفردات العينة حسب المستوى التعليمي 01  

الوضعية المهنيةتوزيع مفردات العينة حسب  01  (0-0)  

ات التعليمالوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقر  02  (0-8)  

ات التوعيةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقر  01  (0-9)  

ات التغييرالوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقر  09  (0-05)  

ات التنظيمالوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقر  00  (0-00)  

ات الضغطلفقر الوسط الحسابي واالنحراف المعياري  01  (0-00)  

ات الدفاعواالنحراف المعياري لفقر  الوسط الحسابي 00  (0-03)  

ات سلوك المستهلكالوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقر  00  (0-04)  

حمالت التسويق االجتماعيالوسط الحسابي واالنحراف المعياري  01  (0-00)  

حليل التباين األحادي ت  02 ANOVA التعليم وسلوك إلجابات أفراد العينة بين  
 المستهلك

(0-06)  

ANOVAتحليل التباين األحادي  01 التوعية وسلوك إلجابات أفراد العينة بين  
 المستهلك

(0-00)  

ANOVAتحليل التباين األحادي  00 التغيير وسلوك إلجابات أفراد العينة بين  
 المستهلك

(0-08)  

ANOVAتحليل التباين األحادي  00 التنظيم وسلوك إلجابات أفراد العينة بين   (0-09)  
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 المستهلك
ANOVAتحليل التباين األحادي  01 الضغط وسلوك إلجابات أفراد العينة بين  

 المستهلك
(0-05)  

ANOVAتحليل التباين األحادي  00 الدفاع وسلوك إلجابات أفراد العينة بين  
 المستهلك

(0-00)  

ANOVAتحليل التباين األحادي  00 حمالت التسويق االجتماعي إلجابات بين ل
 وسلوك المستهلك

(0-00)  
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 :قائمة المالحق -

رقم  عنوان الملحق الصفحة
 الملحق

 0 االستبيان 12

 0 نصائح وارشادات 21



 مقدمة

 أ
 

:مقدمة  
تكرر في اآلونة األخيرة استخدام مصطلح التسويق االجتماعي كأداة فعالة لتغيير سلوك الفئات    

عبارة عن آلية يتم من خاللها استخدام التقنيات  والذي هوالمستهدفة بحمالت التوعية بشكل عام، 
مصلحة ومنفعة ق، لتحقيالتعاون مع صناع القرار والمتخصصين والمهتمين،من خالل واألساليب التسويقية

 .بالمجتمع والعالقات اإلنسانية االرتقاءلفئات مستهدفةفي سبيل 

فهو قائم على تكوين التسويق االجتماعي يتعدى مجرد نشر التوعية أو المعلومة أو خلق انطباع جيد، ف
حملة قصيرة أو طويلة حسب الغرض وحسب السلوك المستهدف من التغيير، بمناهج وفلسفات وضعها 

إحداث التغيير المتخصصون في علم االجتماع وعلم النفس، وعليه فالحملة االجتماعية هي أساس 
النشاط  فلسفةفهي تعد قيم واألفكار والسلوكيات الجديدة، وتوعية األفراد بأهمية التبني الاالجتماعي، 

د ازداد االهتمام بحمالت التسويق االجتماعي بشكل كبير في اآلونة األخيرة للتسويق االجتماعي، ولهذا فق
والنامية الدول السائرة في طريق النمو إلى حتى انتقلتوإنما  ،على الدول المتقدمةفقط قصرا  والتي لم تعد

، خاصة ها الجزائر، حيث بدأت هذه األخيرة في تبني وتطبيق آليات هذا المفهوم على نطاق واسعبما في
 الحدمنمن بين االستراتيجيات الفعالة جدا في معالجة و  األنه من المنظمات التي ال تهدف إلى الربحية،

سالمة ة، المهددة لوخاصة في مجال طغيان األمراض المزمنالمشاكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
، ومن تلك الناشطة في الجزائر، أين تعمل من خالل هذه اآللية تجاه الكيان اإلنساني نفسيا وجسديا

تبرز  أينونشر السلوكيات الصحية ومن ذلك سلوكيات التغذية، معضلة هذه األمراض على التوعية 
 .ي بشكل عامالمنتجات الصحية وغير صحية، وبالتالي التأثير على القرار الشرائ

 :من هذا الطرح يمكن عرض التساؤل الرئيسي التالي وانطالقا

 كيف تسهم حمالت التسويق االجتماعي في ضبط وتعديل السلوك الشرائي؟-  

 :قمنا بطرح األسئلة الفرعية التالية لاإلجابة على هذا التساؤ  لومن أج

 ؟ المستهدفين االستهالكي لألفرادسلوك العلى وجد أثر لبعد التعليم ي هل -

 ؟ االستهالكي لألفراد المستهدفينسلوك العلى  وجد أثر لبعد التوعيةيهل  -

 ؟ االستهالكي لألفراد المستهدفينسلوك وجد أثر لبعد التغيير على اليهل  -



 مقدمة

ب  
 

 االستهالكي لألفراد المستهدفين ؟سلوك وجد أثر لبعد التنظيم على اليهل  -
 االستهالكي لألفراد المستهدفين ؟سلوك وجد أثر لبعد الدفاع على اليهل  -
 االستهالكي لألفراد المستهدفين؟سلوك وجد أثر لبعد الضغط على اليهل  -

 :فرضيات الدراسة-0
 :الرئيسية التالية من التصور العام لإلشكالية والتساؤالت الفرعية التي تفرعت عنها يمكن عرض انطالقا

 .سلوك المستهلكيوجد أثر لحمالت التسويق االجتماعي على  -
 :والتي تفرعت عنها ستة فرضيات فرعية وهي

 .لألفراد المستهدفين االستهالكيسلوك العلى لبعد التعليم  وجد أثري -
 .لألفراد المستهدفين االستهالكيسلوك العلى  لبعد التوعية وجد أثري -

 .لألفراد المستهدفين االستهالكيسلوك اللبعد التغيير على  وجد أثري -

 .لألفراد المستهدفين االستهالكيسلوك اللبعد التنظيم على  وجد أثري -

 .لألفراد المستهدفين االستهالكيسلوك اللبعد الدفاع على  وجد أثري-

 .لألفراد المستهدفين االستهالكيسلوك اللبعد الضغط على  وجد أثري -

:أهمية الدراسة -9 
من خالل آلية االجتماعي الدراسة، كونها تعرضت إلى آثار ممارسة التسويق  أهميةتظهر وتتجلى    

، وهذا بالتركيز على جانب شراء بها واالرتقاءلخلق آثار إيجابية على صحة المستهدفين حمالته، 
تكون له وقاية تجاه العديد من لدى المستهلك، صحية  ستهالكيةايسهم في تكوين ثقافة المنتجات، بما 

 .األمراض

:أهداف الدراسة -0 
:المتمثلة فيتحقيق مجموعة من األهداف  إلىنسعى من خالل هذه الدراسة    
 الجزائري  معرفة ما مدى تأثير حمالت التسويق االجتماعي على سلوك الفرد. 
  التي تحتاج إلى تهذيب وتغيير من خالل ممارسة  السلوكياتبعض معرفة كيف ضبط ومواجهة

 .التسويق االجتماعي



 مقدمة

ت  
 

  استعمال نماذج التسويق االجتماعي في الحد أو التقليل من اآلثار السلبية لسلوكيات  كيفيةمعرفة
 .األفراد

 .معرفة ما مدى انتشار حمالت التسويق االجتماعي في المجتمع -

 :أسباب اختيار الدراسة-1
  الدراسة مع التخصصتماشي موضوع. 
 لتغيير  ففي ظل التوجه العالمي نحو التسويق االجتماعي فالبحث ضمن هذه الفلسفة ،حداثة الموضوع

 .بصحة األفراد، تعد من مواضيع الساعة االرتقاءالسلوكيات في سبيل 
 :حدود الدراسة-0

:تتجلى حدود الدراسة في  
وعلى  والية أم البواقي -عين مليلةبدائرة " الحياة" جمعيةنشاطاتتم البحث على :الحدود المكانية-  

 .مواطنين يقطنون بنفس اإلقليم

 .0505جوان  إلى غاية من مايتم إجراء البحث خالل الفترة الممتدة  :الحدود الزمنية  - 

 :            الدراسة يةمنهج -0
في عرض أهم  استخدامهفي الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، بالنسبة للوصفي تم  االعتمادتم 

في  في الدراسة التطبيقية استخدامه، وبالنسبة للتحليلي فتم المفاهيم المتعلقة بالتسويق االجتماعي وحمالته
 .النتائج لتعميمهاالمتوفرة لإللمام بكل الجوانب الميدانية للموضوع واستخالص البيانات، تحليل جمع و 

:هيكل الدراسة -0 

:فصلين من خاللالدراسة ستتم معالجة   

الفصل األول يكمن في الجانب النظري للدراسة ويتكون من ثالث مباحث، يختص المبحث األول في 
التسويق االجتماعي من خالل أربعة مطالب، المطلب األول ماهية التسويق االجتماعي والمطلب الثاني 

التسويق االجتماعي والمطلب الثالث أهمية وأهداف التسويق االجتماعي، والمطلب الرابع عناصر وأسس 
إلى سلوك المستهلك عبر  هذكرنا من خالله المزيج التسويقي االجتماعي، أما المبحث لثاني تطرقنا في

حول نماذج عن مفهوم سلوك المستهلك وأنواعه، والمطلب الثاني  هأربعة مطالب، المطلب األول تحدثنا في



 مقدمة

ث  
 

والمطلب الرابع مراحل اتخاذ القرار الشرائي، أما  ه،وأهداف ر المستهلك، والمطلب الثالث أهميتهتفسي
المبحث الثالث يكمن في تحليل تأثير حمالت التسويق االجتماعي على سلوك المستهلك من خالل ثالث 

والمطلب الثاني تحليل الدراسات  مطالب، المطلب األول قمنا بتحليل الدراسات السابقة باللغة العربية
السابقة باللغة األجنبية، وتطرقنا في المطلب الثالث لتأصيل أثر حمالت التسويق االجتماعي على سلوك 

.المستهلك  

عرض جهة أما الفصل الثاني يختص في الجانب الميداني للدراسة من خالل مبحثين، المبحث األول هو 
وتطرقنا فيه إلى مطلبين، المطلب األول مفهوم الجمعيات الخيرية  االحملة االجتماعية والمستهدفين منه

وأهميتها وخصائصها، والمطلب الثاني تحديد الجهة المشرفة على الحملة االجتماعية، والمبحث الثاني 
من خالل مطلبين، المطلب األول اإلطار  عرض إجراءات ومراحل الدراسة الميدانية وتحليلهايكون فيه 
.سة والمطلب الثاني تحليل النتائجالعام للدرا  

 : ات الدراسةبصعو  -1
 :من الصعوبات التي تمت مواجهتها عند إجراء الدراسة

جانب التوعية واإلعالم على سلوك  انعكاساتصعوبة التقييم الكمي لنشاطات الجمعية، خاصة  -
 .المستهلكين

 .إلكتروني استبيانصعوبة جمع البيانات، كون العملية تمت من خالل  -
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 :تمهيد

يعد التوجه نحو التسويق االجتماعي من التوجهات الحديثة في ممارسات الفلسفة التسويقية، بغية التوجه 
من الممارسات السلبية التي إرتبطت به إلى األخذ بهموم المجتمع، بالتوافق مع النشاطات االقتصادية، وللحد 

 الربح، وبالنسبة إلى اللتي ال تهدف الوظيفة تجاه المجتمع، وهذا ضمن ممارسات المؤسسات التي تهدف إلى
إلى الربح، فهو يعد منهج للوصول إلى المبتغى من إنشائها، وما يسجل عليه أن كل النشاطات من طرف 

المستهدفين منه، بتغيير سلوكتهم، وفقا لمجموعة من اآلليات النفسية جميع المؤسسات تنعكس على 
 .يجب التعرض إليهاالتي واإلجتماعية 

نتعرض في هذا الفصل للجانب النظري للدراسة لشرح مفهوم التسويق االجتماعي الجانب ذلك سمن أجل 
النظري ويتكون من ثالث مباحث، يختص المبحث األول في التسويق االجتماعي، مفهومه وعناصره وأسسه 

لثاني تطرقنا فيه  وأهميته وأهدافه، والمطلب الرابع ذكرنا من خالله المزيج التسويقي االجتماعي، أما المبحث
إلى سلوك المستهلك، تحدثنا فيه عن مفهوم سلوك المستهلك وأنواعه، ونماذج تفسير سلوك المستهلك، 
ومراحل اتخاذ القرار الشرائي، أما المبحث الثالث يكمن في تحليل تأثير حمالت التسويق االجتماعي على 

لعربية وباللغة األجنبية، وتطرقنا في المطلب سلوك المستهلك من خالل تحليل الدراسات السابقة باللغة ا
 .الثالث لتأصيل أثر حمالت التسويق االجتماعي على سلوك المستهلك
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 :االجتماعيالتسويق : المبحث األول
، فهو موجه للتأثير في ضمن المواضيع الحيوية والحديثة لعلم التسويق االجتماعيالتسويق يعد         

 األفراد تواالتجاهاتوسلوكياإحداث التغيير والتعديل في اآلراء ،و المتداخلة والمعقدة االجتماعيةالمشاكل 
الهادفة والمؤثرة والناجحة  االجتماعيةبإعداد البرامج  ، وهذاالصالح العامنحو األصلحبما يتوافقمع 

 .وتنفيذها
والعناصر األساسية له،  ياالجتماعماهية التسويق اإللمام بسنحاول من خالل هذا المبحث حيث 

 .التسويقي مزيجهباإلضافة إلى أسس نجاحه وأهميته وفوائده وكذلك 

 :االجتماعيماهية التسويق : المطلب األول
تجلت، لتطبيق الممارسات التسويقية ليس في الجانب يعد التسويق االجتماعي من المفاهيم التي 

 .المعضالت االجتماعيةاالقتصادي البحث، ولكن للمساهمة في حل بعض 

 االجتماعيمفهوم التسويق : أوال

التصميم، التنفيذ، الرقابة لبرامج قد أعدت بهدف تقبل الناس لفكرة أو " االجتماعييعني التسويق           
، التوزيع االتصالينطوي على ِاعتبارات تخطيط المنتج، التسعير، الذي و ، ممارسة ِاجتماعية في المجتمع

 (40، صفحة 0980عبد الحميد، )".التسويقوبحوث 

تتخذ قرارات التسويق عن  قاعدة لتسويق المستنيرتنادي بأن الشركة يجب أن: " وقد عرفه كوتلر بأنه  
طويلة المدى في الطريق أخذ رغبات واهتمامات المستهلكين ومتطلبات الشركة واهتمامات لمجتمع 

 (0430، صفحة 0559كوتلر، )".الحسبان

على تكوين فكرة أو سلوك أو نمط استهالكي اجتماعي يحتاجه المجتمع  االجتماعيالتسويق يعمل  
، خصوصا وأنه يسعى إلى تحسين مستوى معيشة األفراد عبر االجتماعيةلغرسه وتعميقه في الممارسات 
ى يعتمد عل االجتماعيوالترويج،فضال عن ذلك فإن التسويق  واالتصالاعتماد مختلف وسائل اإلعالم 

 االجتماعيالمقوم و المزيج الترويجي، ، وخاصة ثالثة مقومات أساسية هي  مقوم المزيج التسويقي
التي ه، وأن تفاعل هذه المقومات الثالث هو الكفيل بنجاح أية حملة من حمالت ،االتصالي-اإلعالمي

شاملة ومتكاملة  ستراتيجياتاإلوفق ، وهذاالخاطئة اتتعتمد على قواعد وخطوات منهجية لتغيير السلوكي
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حذيفة و أمجد، التسويق اإلجتماعي ودوره في تغيير القيم ).تعتمد على التخطيط والتنفيذ والمتابعة
 (0500/0508، صفحة 0500اإلجتماعية، 

، الموضحة في راء بعض الكتاب والباحثينآلوفق  االجتماعيمفهوم التسويق التي حددت التعاريفومن 
 (066، صفحة 0508ي، سعدون و مهد):الجدول التالي

 .تعاريف التسويق االجتماعي( 10 -10 )جدول

 المفهوم الباحث اسم
(Andreasen, 

1994 ) 
 

هو تصميم وتنفيذ ومراقبة حساب برامجها للتأثير على قبول األفكار 
التي تنطوي على تخطيط المنتج، والتسعير،  واالعتباراتاالجتماعية

 .والتوزيع تاالتصاال
(Lukic, 2009 )  استخدام مبادئ وتقنيات التسويق التي من شأنها التأثير على الجمهور

المستهدف لقبول الفكرة بصورة طوعية، ورفض أو تعديل ، أو التخلي على 
 .السلوك لصالح األفراد، مجموعات أو المجتمع ككل

ر هو عبارة عن استخدام مبادئ وتقنيات التسويق للتأثير على الجمهو  (0504شاهد، )
المستهدف من أجل قبول أو رفض أو تعديل أو التخلي عن سلوك ما 

 .طواعية لصالح أو فائدة األفراد، الجماعات، أو المجتمع ككل
 .من إعداد الباحثة بناءا على ما ورد من األدبيات العلمية: المصدر

على أنه فلسفة أو سلوك اجتماعي جديد يهدف إلقناع األفراد بتغيير بعض  االجتماعيويعرف التسويق 
 .السلوكيات الخاطئة وفق التصميم والتنفيذ والتخطيط

 االجتماعينشأة وتطوير التسويق : ثانيا
بالتوازي مع مفهوم التسويق التجاري خالل أواخر الخمسينات وأوائل  االجتماعيتطور مفهوم التسويق 

إمكانيات وحدود تطبيق التسويق في مجاالت جديدة مثل المجال  ن األكاديميو درس  ،أينالستينات
 (56، صفحة 0503هاجر، ).الخ.....االجتماعيالسياسي، 

وقد أشار المختصين في التسويق إلى طرح فكرة استخدام التسويق التجاري في بيع األفكار والسلوك،     
األمر الذي جعل المختصين في مجال هو و  ،جتماعياالوهذا التوجه هو الذي حدد مفهوم التسويق 
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الصحة يحاولون الحصول على أدوات وتقنيات حديثة حاولوا استخدامها لتفسير وإدراك مواقف وآراء 
أن هذه األدوات والتقنيات أنها تؤثر  أثبتتوقد نجحوا في ذلك، إذ قصد تقديم خدمات ذات قيمة، األفراد 

والصحية وتعتبر عنصرا مهما وفعاال في التأثير على  تماعيةاالجصحيا على تصميم الحمالت 
 (0508، صفحة 0500حذيفة و أمجد، ).البيئة

للتسويق  لبداية السنوات العشر األولىBloom and Novelliم استعرض كل من 0980وفي سنة    
وحدد الحاجة إلى إجراء بحوث لدراسة تجزئة الجمهور واختيار ،والقائلة بأنه يفتقر إلى الدقة االجتماعي

كذا القضايا التنظيمية تصميم المثيرات ووضع استراتيجيات التموقع طويلة األجل و لوسائل اإلعالم 
 مع تولدعلى نطاق واسع في مجال الصحة العمومية،  االجتماعيبعدها انتشر التسويق  ؛واإلدارية

، وبعد هذه الفترة عرف التسويق االجتماعي العديد من (منتديات)ومساهمته  مناقشات صحية حول تطبيقه
، كما تم (كلية الصحة في جنوب فلوريدا)أوجه الشيوع في التطبيق خاصة في الواليات المتحدة األمريكية 

يدل ، وبجامعة اوتاوا بكندا تم نشر العديد من الكتب حوله ما باسكتلنداإنشاء مركز التسويق االجتماعي 
 .(56، صفحة 0503هاجر، )على االهتمام التاريخي به

 االجتماعيعناصر وأسس التسويق : المطلب الثاني
من وراء األخذ به، فذلك يتطلب العديد من العناصر واألسس التي لكي يحقق التسويق االجتماعي الهدف 

 .يجب األخذ بها
                            :                                                                                                                            االجتماعيعناصرالتسويق:أوال

 :لتحقيق أهدافه فياالجتماعيالعناصر التي يستند عليها التسويق  تتجلى أهم

الجمهور المستهدف من على التعرف تحقيق أهدافه ب االجتماعييبدأ التسويق :فهم حاجات الزبون  -0
، التعليم، الفئات االقتصاديةالحالة )والسكاني  االجتماعيمن حيث تركيبهم  ،تسويقيةدراسات لقيامبخالال

المواقف، الحوافز، القيم، )للمجاميع مثل  واالجتماعيةكذلك الخصائص النفسية ،و (الخ....العمرية،
، صفحة 0500ردينة، ).وحاجات األفراد والجماعات( الخ....ماط السلوك، الشخصية، أناالعتقادات

090/096) 
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أهمية كبيرة في خلق اإلدراك ( وسائل اإلعالم الجماهيري )يمثل اإلعالم الجماهيري :قنوات التوزيع -9
ملموسة غير التي تكون باإلضافة إلى توزيع المنتجات  ،االجتماعيةللمنتجات  المستهدفة لدى المجاميع

 .ولكن تأثير هذا اإلعالم الجماهيري يتفاوت كثيرا بين منطقة وأخرى 
إن الهدف من السياسة السعرية هو حصول أكبر عدد ممكن من األفراد على المنتجات : التسعير -0

بأسعار  االجتماعيةإن بيع المنتجات . والتي تعرض بأسعار منخفضة أو مجانية االجتماعيةوالخدمات 
فاتح، سليمة، و كوثر، ).منخفضة أو مجانية يهدف إلى كسب أكبر عدد من المجموعات المستهدفة

 (088، صفحة 0500
 :االجتماعيأسس نجاح التسويق : ثانيا

 :هاأهم من على عدة أسس، االجتماعييتوقف نجاحالتسويق 

القيام بجمع المعلومات من خالل  االجتماعييتطلب من العاملين في مجال التسويق :المعلومات -0
إجراء المسوحات والمقابالت مع األفراد والمختصين في مجال السلوكبهدف تحديد المعلومات المطلوبة، 

على العاملين في مجال التسويق التغيير في السلوك، لذلك ف إحداثعليها في  االعتمادالتي يمكن 
يجب أن تكون  ،إدراك بأن المعلومات المقنعة التي يتم توجيهها لألفراد والجماعات المستهدفة االجتماعي

سلوكهم الذي يمثل المحور األساسي  ة علىمعتقداتهم وآرائهم ومواقفهم ومن ثم علىمؤثرة وبشكل فعال 
، 0500اعية، حذيفة و أمجد، التسويق اإلجتماعي ودوره في تغيير القيم اإلجتم).في إحداث التغيير

 (0560صفحة 

إحداث التغيير والتصحيح يجب أن تبنى اإلستراتجية على هدف أساسي وهو :اإلستراتيجية -9
إلى األفراد المرتبطة به توجيه جميع األنشطة التسويقية جب لذلك ي ،للسلوكبهدف جعله سلوكا اجتماعيا
 .االجتماعيةوالجماعات بهدف إثارة الحاجات 

استنادا إلى  االجتماعيمن قبل العاملين في مجال التسويق  االتصالتحدد طريقة  :االتصالطريقة  -0
المستوى الثقافي والتحصيل الدراسي والعادات واألنماط  ، باألخذ بعين االعتبارطبيعة الجمهور المستهدف

قة ، ومن االعتبارات المتخذة فيما يخص طريألن لكل فئة طريقة خاصة يجب مخاطبتهم بها ،السلوكية
االتصال بالنسبة للتسويق االجتماعي، يجب أن تكون على شكل حملة اجتماعية ومن طرف كوادر 
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عي المعرفة الو  

متخصصة، مع السعي على إدامة الصلة مع المجاميع المستهدفة تقدم ضمنها حوافز، مع استخدام جميع 
 .(008/009، صفحة 0500ردينة، )التقنيات المتاحة حاليا في عملية االتصال

يعد القيام بالتغيير االجتماعي أهم أساس نجاح للتسويق االجتماعي ما  :االجتماعيالتغيير  -1
 .يتطلب منا التوسع في مفهومه، وخطواته للتعرف على فعاليته

بفلسعفة التعأثير  االجتمعاعيالتغييعر  االجتماعارتبعاط مفهعومأجمعع علمعاء : االجتماعيمفهوم التغيير .أ
المختلفعة عبعر آليعات تبعرز معدى قعدرة المجتمعع  االجتماعيعةعلى السلوك الفردي والجماعي وعلى العالقعات 

عمليعععة التغييعععر  مغعععايرة علعععى كانعععت عليعععه، تتوافعععق معععع الصعععالح العام،حيعععث اعتمعععدتعلعععى خلعععق ديناميكيعععة 
علععى األسععاليب اإلقناعيععة  اهن اعتمععدتالوقععت الععر فعي  غير أنهععا،فععي السععابق علععى اسععتخدام القععوة االجتمعاعي

علعى أساسعها  أقيمالفكرة الجوهرية التي يعد االجتماعيالتغيير فوسن التشريعات والقوانين المنظمة للمجتمع، 
حذيفععة و ).تغييععر فععي سععلوك األفععراد وتبنععي قععيم تخععدم مصععلحة المجتمععع إحععداثبغيععة  االجتمععاعي،التسععويق 

(0564، صفحة 0500تغيير القيم اإلجتماعية،  أمجد، التسويق اإلجتماعي ودوره في
تتجلى أهم خطوات القيام بالتغيير االجتماعي كما هي موضحة في :االجتماعيخطوات للتغيير . ب

 (060، صفحة 0500ردينة، )الشكل التالي
 :خطوات التغيير االجتماعي( 10 -10رقم )شكل

 

 

 

 

  

  

 

Source : The evendoors social marketing appoach, 2004 social change media, 

www.media-social –change.net/au/strategy 
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الباب األول ثم تعتبر هذه الخطوات بمثابة أبواب يفتحها األفراد بابا بعد آخر بعد أن تستكمل مستلزمات 
ينتقل إلى الباب الثاني أو الخطوة الثانية وهكذا وصوال إلى الخطوة األخيرة وأن الفرد الذي يختار السبع 

 .مراحل سوف يكون لديه مستوى عالي من التعليم

، يجب التحديد الدقيق للمشكلة المستهدفة من ذلك، من خالل للقيام بالتغيير االجتماعي :الوعي/المعرفة-
تكوين وعي كامل تجاه األفراد المستهدفين منها، أين يكون ذلك ببساطة، مع وضع برامج خاصة بذلك، 

 .فالتوعية تلعب دورا مهما في حمالت التغيير االجتماعي
، حيث يتم إثارة الرغبة الجانب العاطفي لدى األفراد وال تمثل الجانب المعرفي الرغبة تمثل :الرغبة -

 .إثارة الرغبة بهدف دفع األفراد إلى قرار الشراءيير، كللقيام بعمليات التغ
 االجتماعيالعاملين في مجال التسويق ، ولهذا فعلى بغية القيام بالتغيير يجب توفر مهارات :المهارات-

هم بالمعلومات والتجارب تزويدهم، و أفعالالحملة على تغيير من المستهدفين  التمتع بمهارات لمساعدة
 .آلخرينالسابقة 

محفز يمثل التفاؤل بالنجاح أو التفوق المحتمل أو الحتمي نتيجة لفعل ما أو سلوك،  :ثقةالتفاؤل و ال-
 .كبير للقيام بالتغيير االجتماعي

تكوين بناء تحتي  يجب على القائمين على عملية التغيير االجتماعي، :تسهيل امتالك الدعم الخارجي-
، بما تشمل جميع األفراد المستهدفين من التغيير، وما (حدود بيئية للتغيير) منذ البداية االجتماعيللسلوك 

 (066/068، صفحة 0500ردينة، ).يتطلب ذلك االستعانة بأفراد آخرين للقيام بعمليات تحديدهم
عن األدوات الفعالة والمؤثرة التي يمكن  االجتماعييبحث المختصون في مجال التسويق : تحفيزال-

، والتي يجب أن االجتماعيةاستخدامها لجعل األفراد أكثر انتباها لما يدور حولهم وأكثر تحمال للمسؤولية 
 .تكون في المقام األول عبارة عن محفزات

 .مرغوبةصحية  جتماعيةاطريقة العلى التصرف وفق يجب إرغام األفرادضمن هذه المرحلة : التعزيز -
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 :االجتماعيالتسويق أهداف أهمية و : المطلب الثالث
 التي االقتصادية للمؤسسات سواءاألهداف التي يسعى لتحقيقها، و  الفوائد من العديد االجتماعي للتسويق

 االقتصادية المردودية في تنعكس والتي للربح، هادفة غير المنظمات طرف من أو ،اممارساته في هاتتبن
 .الحياة بنوعيةاالجتماعي لالرتقاء  التغيير في أو األول، المقام في

 :أهمية التسويق االجتماعي –أوال
للتسويق االجتماعيأهمية كبيرة و مجموعة من األهداف سواء للمؤسسات االقتصادية التي تتبنيه في 

االقتصادية في المقام  ممارساتها، أو من طرف المنظمات غير هادفة للربح، والتي تنعكس في المردودية
 .األول، أو في التغيير االجتماعيلالرتقاء بنوعية الحياة

 : تحقيق األرباحمسؤولية اتجاه ال -0
يعد هذا الهدف من أبرو األهداف التي تسعى إلى تحقيقها منظمات األعمال باتجاه تعظيم أرباحها لصالح 

هنالك شيء : بالقول"  Milton Freidman" يشير منفعة المالكين، وكذا لحملة األسهم، بهذا الصدد، 
لمنظمات األعمال، وهو استخدامها للموارد وتضمينها  االجتماعيةواحد وال شيء غيره في المسؤولية 

 ".لألنشطة المطلوبة باتجاه زيادة أرباحها على األمد الطويل، وفي ظل منافسة مفتوحة مع اآلخرين
 : المسؤولية اتجاه المرتبطين بالمؤسسة -0

يتم هنا التوجه نحو كافة األطراف ذات العالقة بالتأثير في إنجاز األهداف المخططة من قبل     
المؤسسة، سواء كانت تلك األطراف داخلية أو خارجية، والمتمثلة في العاملون في المؤسسة، المستهلكون، 

قي واضحة في تعاملها في جانبها التسوي االجتماعيةالخ، حيث تكون المسؤولية ...ن والموجهو الموزعون 
 .، أو تقديم السلع أو الخدمات المناسبة لهمراف، والسعي إلدامة العالقة معهممع هؤالء األط

 :المسؤولية اتجاه المجتمع -3
ينطلق هذا التوجه في كون مسؤولية المؤسسة ال تنحصر في حدود عالقتها الداخلية أو البيئة القريبة 

ت المجتمع المختلفة، ويتمثل ذلك في تحقيق التأثيرات االيجابية نحو منها، بل يتعدى ذلك إلى أطراف وفئا
مصلحة المجتمع، وأن يتم تحقيق األرباح على األمد الطويل بنفس الوقت و دون أن يكون هنالك تعارض 
ما بين الهدفين أو تفضيل هدف الربح على إنجاز األنشطة التي تتساءل عليها المؤسسة من قبل 

العامة هي  االجتماعيةعندما تكون المصلحة : "بأنه " Ralph Nader"يشير الصدد،  المجتمع، وفي هذا
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، ومعنى ذلك بأنه يجب على المؤسسات عامة، "القضية، فليست هنالك أي حق يعلو تلك المصلحة 
والكبيرة منها بخاصة، أن تضع الرفاهية العامة ومصلحة المجتمع فوق أي اعتبار ذاتي، وأنه ال يحق أن 

 (000، صفحة 0508حواس و حفصي، ).يتجاوزه أي هدف أو أي معيار آخر

 :أهداف التسويق االجتماعي -ثانيا 
: للتسويق االجتماعي أربعة أهداف يصبوا لتحقيقها بشكل مباشر أو غير مباشر تتجلى خصوصا في

 (08، صفحة 0556خالد زعموم، )

  تقديم حلول عملية للقضايا االجتماعية السلبيةتحسين مستوى معيشة األفراد والمجتمعات من خالل. 

 توعية وتحصين المجتمع من اآلفات االجتماعية من خالل حمالت ميدانية لتغيير سلوك الناس. 

 تحصين المجتمع ضد اآلفات البيئية . 

 خلق تضامن اجتماعي واسع تجاه القضايا االجتماعية األساسية. 

 والمحلية التي تهدف لسن تشريعات وقوانين خاصة بحماية صحة وسالمة  دعم المبادرات الدولية
 .اإلنسان والبيئة

  تشكيل ضغط معنوي على المنظمات الرسمية الدولية والمحلية لتقديم حلول ناجحة لآلفات االجتماعية
 .والبيئية والصحية
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 االجتماعيالمزيج التسويقي : المطلب الرابع
لكي يحقق التسويق االجتماعي األهداف المنتظرة منهن فذلك يتطلب اإلعتماد على مجموعة من      

األدوات، والتي تعد نفسها المعتمدة في الممارسات التسويقية العادية والمتجلية في عناصر المزيج 
 (.المنتج، التسعير، الترويج، التوزيع)التسويقي األربعة 

 : المنتج: أوال -
التي يرغب السوق في أن يتبناها  تواالتجاهاتوالسلوكيايتكون المنتج من األفكار  االجتماعيسويق في الت

الخدمات، وأحيانا تربط المنظمات بين تسويق  والتي قد تكون مصحوبة ببعضالجمهور المستهدف 
 .األفكار وبعض المنتجات المادية لجعل هذه األفكار أكثر جاذبية لتغيير السلوك الذاتي لألفراد

والسلع  توالسلوكيايعني ذلك المزيج المكون من األفكار والمفاهيم  االجتماعيةومصطلح المنتجات 
باستخدام مختلف  ةاالجتماعيالبرامج صالها للجهات المستهدفة من الملموسة والخدمات المساعدة المراد إي

، 0500شريط، ).، حيث يبين الشكل التالي منتجات التسويق االجتماعياألنشطة التسويقية المتاحة
 (66/60صفحة 

 منتجات التسويق االجتماعي( 50 -50)الشكل 
 

 

 

 

 

 

Source: Lynn Marc Fadyen and Martine steed and Gerardhartings, a synopsis of 
social marketing, 1999, p06. 

اعتقاد  

فكرةموقف  

قيمة

  قانون واحد سلوكالمنتج االجتماعي                    

استمرارالممارسة  

شيءملموس  



حمالت التسويق االجتماعي في سلوك المستهلك تأثيرالجانب النظـــــــــري               
 

 

12 
 

فللمسوقين االجتماعيين مهمة اجتماعية كبيرة في تحديد منتجاتهم بدقة، وكذا المنافع المرتبطة 
 :باستخدامها، ويكون ذلك من خالل تحديد

قد يكون المنتج االجتماعي عبارة عن فكرة ويستمد الفرد هذه الفكرة من خالل معتقداته التي نشأ : فكرةال -
أو من خالل القيم التي موقف مر به في حياته أو تعرض له أحد أقربائه وزمالئه،  بها أو من خالل

 .كتسبهاا

وقد يكون المنتج االجتماعي عبارة عن سلوكيات يتبناها المجتمع ليحسنوا من نمط معيشتهم : سلوكال -
ق قانون واحد، أو استمرار والتي تخضع لقانون واحد، أي هناك سلوكيات تحتاج للتغيير من خالل تطبي

 .الممارسة يعني أن يبقى الفرد على التغيير االيجابي طوال حياته

وقد يكون المنتج االجتماعي عبارة عن منتج مادي يساعد على إيصال المنفعة :ملموسالشيء ال -
 .للجمهور المستهدف

 :السعر: ثانيا -
بالنسبة لسياسة السعر فيما يخص التسويق االجتماعي فهو يعكس المنافع والتكاليف، حيث يبين 

"Rungun   " وفقا لتحليل المنافع  االجتماعيوآخرون بأن هناك أربعة أنواع واسعة من مبادرات التسويق
 (rungun, V.K, Sandberg, & s.k, 1996, p. 4/11): والتكاليف وهي

للمرأة في هذه  المبكر للسرطانعلى سبيل المثال فحص :التكلفة ومحسوسة ومنافع شخصية قليلة -
 .وتكاليف منخفضة للمعالجة في حالة تحقق المرضفوائد مباشرة ألنفسهم،  ؛الحالة يدرك الهدف بوضوح

 على سبيل المثال برامج إعادة التدوير، في هذه:منخفضة التكاليف ومحسوسة والمنافع مجتمعية -
 .قصوى للمجتمعو فرد يكون سهل نسبيا، ما ينجر عنه فوائد للتغيير السلوك  عتمادفاالحالة 

برامج التوقف عن التدخين في هذه  على سبيل المثال:مرتفعة التكلفة ومحسوسة والمنافع شخصية -
على السلوك المقترح، ولكن التكاليف المرتبطة به عالية  االعتمادالحالة هنالك فائدة شخصية واضحة في 

.(تكاليف الحمالت اإلعالمية والمبادرات)
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تغيير السلوك، تعد من أصعب أنواع :غير معروفة تكاليف مرتفعة وغير محسوسة والفوائد اجتماعية -
مثل العمل على الحد من االستهالك )والفوائد من الصعب تعيينها وتقديرها باهظةأن التكاليف حيث 

 De-marketing.(Kotlerالضروري اعتماد نموذج التسويقالعكسي ، في هذه الحالة فمن (المادي الواسع
& nancy, 2007, p. 69) والذي يعد نمطا من التسويق، أين تركز فلسفته على خلق أجواء صحية ،

ارسات التسويقية أو التقليل منها ألجل الحد أفضل للمجتمع، من خالل العمل على الحد من بعض المم
 .Shilpa Dua, ajay pise, D.Sreedhar,Manthan J,Virendra S,Ligade N).من تأثيراتها

udipa , 2013, p. 12) 

 :التوزيع: ثالثا -
المرغوب إلى الجمهور المستهدف،  االجتماعييشير إلى الموقع الذي سيتم به إيصال أو توصيل المنتج 

أن يوفر منافذ للعرض  االجتماعيعلى المسوق  ،(مكون بديل عن التدخين)ففي حالة المنتج الملموس
 :وهي االجتماعيتوزيع المنتج قنوات للتوزيع المنتج الملموس، وعلى العموم هناك أربعة  أخرى و 

  سالته شرحا وعرضا شخصيامنتج ملموس، ويتطلب توصيل ر فيها الالحملة التي يكون. 

  رسالته شرحا وعرضا توصيلمنتج ملموس وال يتطلب فيها الالحملة التي يكون. 

 منتج ملموس، ولكن توصيلها يحتاج شرحا وعرضا شخصيافيها ال الحملة التي ال يوجد. 

 منتج ملموس، وال يتطلب توصيل رسالته شرحا وعرضا شخصيا مثل فيها ال الحملة التي ال يوجد
 (044، صفحة 0506عصماني، ).مالت الخاصة بحقوق اإلنسانالح

 (: االتصال) االجتماعيالترويج : رابعا
، كما أنه يتبوأ مكانة واضحة االجتماعييعد الترويج أحد العناصر األساسية في المزيج التسويقي       

الوصول إلى الجمهور المستهدف  ، هواالجتماعيوالترويج  االتصالمن  ، فالهدفاالجتماعيفي العمل 
 :من أجل التأثير في سلوكهم وذلك من خالل

 بالمنتجات الحاليين والمحتملين بالمعلومات والبيانات التي ترتبط إخبار المستهدفين يقصد به :خباراأل
 .االجتماعية المستهدفة
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 والمنتجات االجتماعية التي  باألفكار والمفاهيم الجديدة المستهدفينعلى إقناع يجب التركيز  :اإلقناع
 .تحقق التغيير االجتماعي

 األفكار والمنتجات االجتماعية المطروحةبمزايا ومنافع المستهدفين الهدف منه هو تذكير : التذكير. 

 في بعض األحيان إلى إحداث تعديالت في مواقف  االجتماعيون حيث يسعى المروجون : التعديل
، 0504بن سحنون، ).األفراد والجماعات، وصوال إلى إحداث تأثير مواز إن أمكن في أنماطهم السلوكية

 .(000/003صفحة 

 :االجتماعيالعناصر اإلضافية المعتمدة في التسويق : خامسا
فإضافة إلى األدوات المستخدمة من أجل ذلك  لكي تؤدي حمالت التسويق االجتماعي الفعالية المنشودة، 

في المزيج التسويقي التقليدي، هناك بعض العناصر اإلضافية األخرى، بما يتماشى  المتجلية خصوصا
 .مع الهدف المنتظر منه

الحمالت التسويقية في الغالب فإلى األفراد داخل المنظمة وخارجها،  ون يشير : األفراد والجمهور -
ومزاياهم ومشكالتهم حتى ن معرفة خصائصهملذا البد م ،لعدد كبير من أفراد المجتمعتكون موجهة 

كما يجب االهتمام بموظفي الحملة االجتماعية ألن نجاحها واسع،  قبوالتواجه تنظيم حمالت  ىيتسن
 (04/00، صفحة 0506مجيدة، )مرتبط بتفاعلهم اإليجابي 

تفرض نوعا من أنواع المشاركة  االجتماعيإن الطبيعة الشائكة والمتداخلة لبرامج التسويق :المشاركة -
الحمالت التي تستهدف قضايا ، فصة تلك المرتبطة بالقضايا الصحية، خاهابين جهتين أو أكثر لتنفيذ

داف أهلها منظمات أخرى، لذا من المهم التعرف على  تتطلب العمل والتعاون مع منظمات جتماعيةا
 (06/00، صفحة 0550فؤاد، ).مشتركتحديد طرق عمل ،مع تشابهةم

تحفيز تغيير السلوك على مستوى األفراد، ولكن من  االجتماعيتستطيع برامج التسويق قد : السياسة -
داخل البيئة على المدى الطويل، لذا فإن أطراف الصعب استمرار هذا التغير ما لم يكن مدعوما من 

لصناع ،ولهذا فتتطلب تغييرا في السياسات أو القوانين بما يدعم أهدافها ويضمن استمرارهابرامجه غالبا ما 
السياسة دور مهم في دعم تغيير السلوكيات من خالل مجموعة من اإلجراءات والقرارات التي تساعد على 

 (08/09، صفحة 0503مي ابراهيم، ).تغيير توجهات األفراد
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جهات غير ربحية أو حكومية  طرففي الغالب من  االجتماعيلتسويق تنظم وتقدم حمالت ا :التمويل -
ة أن يكونوا على دراي االجتماعيةعلى منظمي الحمالت التسويقية لذا ف ،قد تتطلب تكاليف مالية عالية

بمدة كافية حتى يمكن وضع برامج وأنشطة ،وهذا قبل البدء بالتنفيذ بمصادر التمويل المتاحة داخليا
أن يكونوا  االجتماعيينعلى المسوقين ولهذا يجب ، التمويلواستخدام موارد بشرية مع ما يتاح من مصادر 

التي ال تكون  على الهبات أو مصادر التمويل التقليدية االعتمادوعدم  ابتكاريةباحثين عن مصادر تمويل 
 (00/06، صفحة 0506مجيدة، ).كافية في الغالب

 
.سلوك المستهلكالتعرف على :المبحث الثاني  

تعد دراسة سلوك المستهلك من أصعب الموضوعات التي تدخل في نطاق الدراسات التسويقية،      
الكلي، ذلك  ذلك بطبيعة الحال الى ارتباط السلوك االستهالكي للفرد مباشرة بالسلوك االنسانيويعود 

 .السلوك الذي ينصف دائما بالتغيير والتعقيد بحيث يكون من الصعب وضع قوانين دقيقة للتنبؤ به

:وأنواعهمفهوم سلوك المستهلك : المطلب األول  

لذا تصدر عنه أنواع مختلفة من األنشطة، وهذا من  يعيش اإلنسان في بيئة يؤثر فيها ويتأثر بها      
.أجل إشباع حاجاته وتحقيق أهدافه وهذه األنشطة هي ما يعرف بالسلوك  

 أوال : مفهوم سلوك المستهلك. 

ما نتيجة تعرضه إما إلى  ذلك التصرف الذي يبرزه شخص: "على أنهعرف السلوك  :تعريف السلوك -0
 (60،صفحة 0990ابراهيم عبيدات،دمحم )."لي أو خارجيمنبه دا

كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل سلعة أو خدمة، ومن جهة :" هوالمستهلك  :تعريف المستهلك -9
دمحم ابراهيم عبيدات، )."النظر التسويقية المستهلك هو المحرر األساسي لكل ما يتم إنتاجه أو توزيعه

 (60،صفحة 0990

 :نها فيما يليمتعاريف لسلوك المستهلك تبرز البعض توجد عدة :مفهوم سلوك المستهلك -0
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عبارة عن نشاطات األفراد أثناء االختيار والشراء للسلع من أجل :"عرف سلوك المستهلك على أنه -
 (00، صفحة 0990علي السلمي، )".إشباع رغبات المستهلك

الحصول على المنتجات أو استعمالها بطريقة  من أجل أفعال وتصرفات األفراد:" كما عرف على أنه -
نظام موسى سويدان، شفيق )".اقتصادية، بما في ذلك عملية اتخاذ القرارات التي تسبق وتقرر تلك األفعال

 (048، صفحة 0556ابراهيم حداد، 

تي تمثل بأنه يمثل النقطة النهائية لسلسلة من اإلجراءات التي تتم داخل المستهلك وال(: "مارتن)وحدده  -
، 0556محمود جاسم الصميدعي، بشير عباس العالق، )."االحتياجات واإلدراك والدوافع والذكاء والذاكرة

 (000صفحة 

.أنواع سلوك المستهلك :ثانيا  
تختلف وتتعد سلوكيات األفراد وتصرفاتهم حسب رؤية كل باحث والمدارس التي درستها  

 :، حسب العديد من المعايير والتي منها نذكرتهلكوتطلعاتهم، حيث تعددت الرؤى حول سلوك المس

. سلوكيات ظاهرة وأخرى باطنةتنقسم سلوكيات األفراد حسب شكل السلوك إلى :حسب شكل السلوك -0  

 الشراء, األكل: السلوك الظاهر هو الفعل أو التصرف الذي يمكن مالحظته من الخارج مثل  -

.الخ....التصور والتأمل ,السلوك الباطن فيتمثل في التفكير واإلدراك والتخيل  -  

: تنقسم إلى: حسب طبيعة السلوك -9  

  وهو السلوك الذي غالبا ما يصاحب اإلنسان منذ ميالده: سلوك فطري. 

 وهو السلوك الذي يتعلمه الفرد بوسائل التعلم أو التدريب المختلفة: سلوك مكتسب. 

:تنقسم إلى: حسب العدد -0  

  هو السلوك الذي يتعلق بالفرد وما يتعرض له من موقف خالل حياته اليومية: السلوك الفردي. 

 هو السلوك الذي يخص مجموعة من األفراد وليس فردا واحدا، فهو يمثل عالقة: السلوك الجماعي 
 .الخ......الفرد بغيره من األفراد، كأفراد الجماعة في المنزل أو المدرسة 
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قد يكون سلوك الفرد حسب هذا المعيار حالة جديدة أو مستحدثة باعتباره : حسب حالة لسلوك -1
يحدث ألول مرة، وقد يكون سلوكا مكررا ومعادا دون تغييرأو بتغيير طفيف لما سبقه من تصرفات 

 (030،036، صفحة 0558دمحم صالح المؤذن، ).وأفعال

:نماذج تفسير سلوك المستهلك: الثاني المطلب  
ي سلوك المستهلك باهتمام المختصين في مجال العلوم االقتصادية والنفسية واالجتماعية ظلقد ح 

وغيرها من العلوم، وكل من هؤالء حاول تفسير وصياغة النظريات والنماذج حسب هذه العلوم والمدارس 
نظريات والمدارس التي ركزت على دراسة السلوك يمكن لذلك نجد أن ال، المختلفة التي ينتمون إليها

بتحليل ودراسة سلوك المستهلك وتفسير مكوناته والعوامل المؤثرة فيه ، فتلك التي قامت تقسيمها الى نوعين
محمود جاسم ).على دراسة وتحليل عامل أو عاملين وبذلك يكون التحليل جزئيا، وأخرى ركزت بشكل كلي

 (0556 الصميدعي،ردينة يوسف،

:النماذج الشاملة: أوال  
لمداخل االقتصادية والنفسية واالجتماعية اتعتمد هذه النماذج على مبدأ التكامل الذي يمزج بين  

فهي تمزج عدد معين من العوامل المؤثرة لف قراراته الشرائية والتنبؤ بها؛ في تفسير سلوك المستهلك ومخت
جة تأثيرها على المستهلك، ومن بين أهم النماذج الشاملة تختلف من نموذج إلى أخر بحسب أهميتها ودر 

 :في تفسير سلوك المستهلك نذكر

 :نموذج نيقوسيا -0
بأن المستهلك يمثل نظاما متميزا يتم التعرف عليه من خالل  Nicosiaنيقوسيا  يرى  

تكوين السلوك،حيث يقوم المستهلك بتحويل المعلومات التي لالمخرجات،وأن اإلجراءات تمثل عناصر 
يتحصل عليها من خالل البيئة الخارجية إلى إجراءات معينة تعبر عن سلوك ما،وبالتالي يتكون هذا 

 .في الشكل التاليموضحة النموذج من أربعة مجاالت أساسية 
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نيقوسيامجاالت السلوك حسب ( 3-0)شكل   
 
 

 

 

 

 

عنابي بن عيسى،سلوك المستهلك،عوامل التأثير النفسية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزء : المصدر
901، ص9110األول،الجزائر،  

، حيث يضم كل الشكل السابق يتبين لنا أن نموذج نيقوسيا يتكون من المجاالت التاليةيتضح لنا من 
(004، صفحة 0553عنابي بن عيسى، )مجال كما هو موضح   

ويضم الرسالة اإلعالنية الصادرة من المؤسسة وهذا يهدف إلى تكوين موقف من طرف : المجاالألول -
الين فرعيين هما خصائص المؤسسة وخصائص المستهلك، وهنا يؤكد المستهلك، ويضم هذا المجال مج

 .نيقوسيا على أن قبول وفهم الرسالة يعتبر أمرا محفزا لتكوين االتجاه المطلوب نحو المنتج

السلع  ، ومقارنتهامعيتضمن البحث عن المعلومات وتقييم المنتج المقدم في الرسالة: المجااللثاني -
 .والخدمات األخرى المعروفة

خاصة إذا توفرت  ،يتضمن الحافز المتعلق بالعالمة، والذي يؤدي إلى قرار الشراء: المجااللثالث -
 . مجموعة من العوامل والظروف كاإلعالن في مكان البيع مثال

للمعلومات لدى  ، وهو ما يشكل بنكويتضمن عملية تخزين السلع والخدمات واستهالكها: المجااللرابع -
المستهلك، أين تسعى المؤسسة للتأثير اإليجابي على ذلك، من خالل مجموعات من اإلستراتجيات 

 . التسويقية

1مجال جزئي  2مجال جزئي    

 استهالك

 البحث عن المعلومات

 القرار

 سلوك الشراء

4مجال   

3مجال   

1مجال ال  

2مجال   
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مجال علم االقتصاد التي جمعت بين مجالي  االنطالقة األولىيعد نه أ" نيقوسيا"ما يمكن قوله عن نموذج 
 .غير معروفة ىقدرته التنبؤية تبق، لذلك فواقعيةوعلم اإلجماع، ورغم عدم اختباره من ناحية ميدانية 

 Venett) :وفق هذا النموذج فان سلوك المستهلك يستند إلى ثالث إجراءات هي:Engelنموذج  -9
Erric, 2001, p. 100) 

 .إن معرفة وتحديد احتياج يستند على إدراك المستهلك للمنبهات:  المعرفة -

 .توازن مطلوب من خالل إشباع االحتياجاتوذلك من اجل تحقيق : التعرفعلىالمشكلة -

نه سوف يقوم ، فإوذلك إذا حقق قرار شراء الرضا واإلشباع المطلوب بالنسبة للمستهلك: نتيجةالشراء -
 .اتخاذ قرار شراء جديد ةومن ثمأخرى معلومات فسيقوم بالبحث عن بتكراره،أما إذا لم يحقق ذلك 

ت التي تمثل منبهات لنظام الفرد والتي تؤثر على بان هناك الكثير من المداخال ENGELويرى  
جميع المراحل التي يمر بها الفرد قبل اتخاذ قرار كذلكفن تأثيرها هذا يكون بداية السلوك،و أاالحتياج،و 

والمستهلك يقوم بمقارنة مختلف الحلول المطروحة أمامه والتي  ،الشراء تكون متأثرة بمواقف الفرد
 .تعكس موقفه

 .HAWARD AND SHETHوشيت  نموذج هوارد -0

يستند هذا النموذج في تفسير السلوك إلى التجارب السابقة للفرد والى البيئة المحيطة به وما  
هدف إلى تحديد يا النموذج كباقي النماذج التي درست السلوك ذه، فيتعرض له من منبهات خارجية

، وكذلك التعرف على والكبير في تكوينه يتخاذ القرار،والتي تلعب الدور األساسإالعوامل التي تؤثر على 
والتي يحصل  ، بغية إتخاذاألسلوب أو الطريق التي يتبعها المستهلك في البحث عن المعلومات وجمعها

وبشكل عام تتألف إجراءات ، (00، صفحة 0500عمار خضار، )عليها من البيئة التجارية واالجتماعية
الدوافع،االحتماالت المتعددة للشراء، وسائل اتخاذ القرارات مجموعة تتجلى في النموذج من ثالث عناصر 

 (Sghire djetli, 1998, p. 66.67) .التي تتحقق مع دوافع واالحتماالت المتعددة للشراء
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: النماذج الجزئية: ثانيا  
 

عامل أو عاملين واعتبرته األساس في اإلجراءات  في تحليل السلوك علىوهي تلك النماذج التي استندت 
:من بين هذه النماذج نذكر ما يلي، و التي تؤثر على سلوك المستهلك وبالتالي قرار شراءه  

، وقد االستخدام في اآلونة األخيرة ئدا فيمن المعروف أن علم النفس أصبح را:نموذج النفسي لفرويد -0
والتي لم تتمكن  ،األفراد عند قيامهم بشراء السلع والخدمات المختلفةتصرفات إعتمد بشكل كبير في تفسير 

في تفسير وتجدر اإلشارة إلى أن علم النفس يعتمد على ثالث مناهج  ؛النماذج االقتصادية من تفسيرها
 (334، صفحة 0554دمحم ابراهيم عبيدات، ):السلوك الشرائي لدى المستهلك وهي

.يل القوى الدافعة لتصرفاتهتحليعتمد على : األول المنهج -  

.يعتمد على اكتشاف الدوافع غير الظاهرة في سلوك الفرد: الثاني المنهج -  

تحليل العوامل البيئية، التي تعتبر أن لها دور كبير في التأثير على السلوك يعتمد على : الثالث المنهج-
. اإلستهالكي  

 : (VABLEN)نموذج االجتماعي لفبلين  -9
ن أمفسرة لسلوك المستهلك، من خالل عمله على توضيح بالا النموذج من أهم النماذج يعد هذ 

وكذا بالطبقة االجتماعية التي ينتمي إليها ، السلوك االستهالكي للفرد يتأثر بالمجتمع الذي يعيش به
التي تبين أنه  بالعواملأن سلوك المستهلك يتأثر بدرجة كبيرة  يعتقد "فابلين"ف والثقافة السائدة في بيئته،

 .في المراكز أو المكانة العليا
وشرحه لعاداتها االستهالكية،إذ توصل إلى أن  المؤثرة ومن أشهر األمثلة التي قدمها فابلين وصفه للطبقة

 الهدفهو ولكن ،اغلب عمليات الشراء التي يقوم بها أعضاء تلك الطبقة ليس ورائها حاجات حقيقية تدفعها
فوق أو التميز االجتماعي، وأن الهدف الحقيقي لهذا التباهي باالستهالك في الكم تحقيق المظهرية والت

 (naryana.P.c and Boa.p.ck, 1993, p. 45) .والكيف وان الطبقات األخرى تسعى لتقليده

 (.PAVLOV)نموذج التعليمي ل بافلوف  -0
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 خالل اعتياده على سلوكتقوم هذه النظرية على أساس أن الفرد أو الحيوان يمكنه التعلم من  
بعد سلسلة من التجارب " بافلوف"فتصبح بذلك عادة له يستمر عليها،فقد وجد  ،عوامل معينةمعين يتأثر ب
" بافلوف"فقد كان  والسلوك المنعكس، هناك رابطا وثيقا بين التدريب بين درجة االستجابة ، أنعلى الكالب

إذ ارتبط في ذهن الكلب الجرس بالطعام  م بصفة متكررة،يستخدم جرسا يقرعه للكلب قبل أن يقم له الطعا
 (0556ثامر ياسر البكري، ).فكان لعابه يسيل بمجرد سماعه صوت الجرس

وهذا النموذج يمكن االستفادة منه من قبل مندوبي التسويق وذلك خصوصا بالنسبة للمؤسسات  
قبل مؤسسات أخرى، لذلك يمكن االعتماد التي تدخل حديثا إلى السوق،وتجد منافسة شديدة لمنتجاتها من 

على أساس طرح عينات مجانية للمستهلكين بهدف تكوين فكرة مناسبة عن المنتج،ومن ثم تعويدهم على 
شرائه مستقبال وبمرور الوقت يمكن رفع السعر إذ ال يستطيع المستهلك االستغناء عن البضاعة لتعويده 

 .عليها

.في سلوك المستهلكالعوامل المؤثرة : لثالمطلب الثا  
القيام بفعل تطلب تحليل سلوك المستهلك التعرض إلى تحليل العوامل المؤثرة فيه، والتي تؤدي ي

 .دون اآلخر
:ةالداخلي العوامل: أوال  

فهي تمثل لشخصية  ،تأتي التأثيرات الداخلية من داخل المستهلك وهي خاصة به لوحده دون غيره
 .والتي تعد المحدد الرئيسي للسلوك االستهالكياإلدراك  علىوالتي تنعكس واألفكار والمشاعر 

تعرف الحاجة على أنها هي عبارة عن الشعور بالنقص أو العوز لشيء معين وهذا النقص : الحاجات-0
ماهر أحمد، ).أو العوز ال يدفع لفرد ألن يسلك مسلكا يحاول من خالله سد هذا النقص أو أيشاع الحاجة 

، وبالنسبة ألنواع الحاجات المنتشرة فيعد نموذج ماسلو مرجعا في ذلك رغم (080، صفحة 0998
اإلنتقادات الموجهة إليه، فماسلو يحدد الحاجات اإلنسانية من خالل تسلسل هرمي، كما هو موضح في 

 :(49، صفحة 0998عائشة مصطفى منباوي، )الشكل التالي
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هرم ماسلو للحاجيات( 4-0)الشكل   

 

Source : Abraham H. Maslow , (1970), Motivation and personality, Addison Wesley 
Education: Herper, Row PublisherInc, Barbare Marx. 

فإعتماد ماسلو على الشكل الهرمي في ترتيب الحاجيات يرجع إلى الفرضية التي إعتمد عليها، المتجلية 
هي الحاجات الفيسيولوجية وإتباعها النسبة للمستهلك ، فأول حاجة بترتيب الحاجات حسب أهميتها في

بعدها يحتاج لالنتماء إلى محيطه ، وبعد ذلك حاجة اإلنسان للعيش بسالم ،الحياة على قيدضروري لبقائه 
االجتماعي يحتاج ويطمح إلى أن تكون له مكانة طيبة في وسطه وأن يحظى باالحترام، وبعدها يسعى 

 .مع قدراته وكفاءاته من خالل الحاجة لتحقيق الذات تتوافقللوصول إلى المكانة التي 

ة داخل الفرد التي تدفعه ليسلك ركة الداخلية وأنها الطاقة الكامنالدوافع هي تلك القوة المح :الدوافع -9
سلوكا معينا من أجل هدف معين، هذه القوة أو الطاقة تنتج حالة من التوتر نتيجة لظهور حاجات غير 

من المتوقع أن يشبع هذه  هذا التوتر من خالل السلوك الذيمن تقليل المشبعة ويحاول المستهلك جاهدا 
ة وأنماط مختلفة من التصرفات تكون نتيجة للتفكير ، إال أن اختيار األفراد ألهداف معينالحاجات

 (09، صفحة 0500والي عمار، ).والتعلم

عبارة عن القوى الداخلية لدى األفراد والتي توجه سلوكهم باتجاه معين لتحقيق بأنها  "تعرف كذلك كما 
(85، صفحة 0559بشيرالعالق، .حميد الطائي).هدف محدد  

الحاجةإلىتحقيق
 الذات

النجاح،)الحاجةإلىالتقدير
(احترامالذات  

(اإلنتماء،الصداقة)حاجاتإجتماعية  

 (الحماية،االستقرار)حاجاتاألمان

 (الطعام،الشراب،السكن)حاجاتفيزيولوجية
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بصفة ميل الفرد اتجاه بعض عناصر البيئة "هو ألبروت بأن االتجاه يتفق بوجاردس مع  :االتجاهات -3
، حيث (9، صفحة 0550الغرباوي دمحم عبد العزيز، ).يجابية أو سلبية تبعا لقربه من هذه أو بعده منهاإ

 :تتصف االتجاهات بالخصائص التالية

 ماعاتتتكون وترتبط بمثيرات ومواقف اجتماعية ويشترك فيها عدد من األفراد والج. 

 االتجاهات ال تتكون في فراغ ولكنها تتضمن دائما عالقة بين الفرد وموضوع من مواضيع البيئة. 
 االتجاهات تتعدد وتختلف حسب المميزات التي ترتبط بها. 
  االتجاهات تنظم العمليات الدافعية واالنفعالية والمعرفية حول بعض النواحي الموجودة في المجال الذي

 .يعيش فيه الفرد
  االتجاهات تمثل فيما بين استجابات الفرد للمثيرات االجتماعية من اتساق واتفاق يسمح بالتنبؤ

 .باستجابة الفرد لبعض المثيرات االجتماعية المعنية
  تقع االتجاهات دائما بين طرفين متقابلين أحدهما ايجابي واألخر سلبي هما التأكيد المطلق والمعارضة

 .المطلقة
 فة الثبات واالستقرار النسبي ولكن من الممكن تعديلها وتغييرها تحت ظروف معينة االتجاهات لها ص 
  االتجاهات تنعكس في سلوك الفرد وفي تفاعله مع اآلخرين، وفي اتخاذ القرارات في المواقف النفسية

 (040، صفحة 0900زهران حامد عبد السالم، ).المتعددة في شيء من االتساق

يقوم الفرد باختيار وتنظيم وتفسير ما يحصل عليهمن بفضلها تلك العملية التي   هواإلدراك :اإلدراك  -1
.المعلومات لتكوين صورة واضحة عن األشياء المحيطة به  

المعلومات التي يتلقاها الفرد من المصادر المختلفة إلى نسقه الفكري ويقوم باالنتقاء  كذلك به؛كما يقصد 
 .بطريقته الخاصة متأثرا بما لديه من خيرات ومعلومات وتصوراتمنها وتفسيرها واستيعابها وفهمها 

اإلدراك من وجهة النظر التسويقية هو العملية التي تشكل انطباعات ذهنية نتيجة لمؤثر معين داخل و 
يعطي المستهلك الكثير من المعاني لما يراه ويالحظهوتعتمد تلك المعاني أين  حدود معرفة المستهلك،

 اإلدراك، و (30، صفحة 0500شيماء ناظم حمدون، ).ية وعلى الذاكرةوعلى معتقداتهعلى خبرته الشخص
 :(049، صفحة 0554دمحم ابراهيم عبيدات، )يمر بمجموعة من المراحل تتجلى في
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 هو مدخل محدد يرتبط بشيء ما ينتقل من خالل الحواس، وقد تكون هذه المدخالت على : المنبه
 .أو فكرة تكون إما داخلية أو خارجية شكل ماركات سلعية أو خدماتية

 هي كل األعضاء اإلنسانية التي بواسطتها يستقبل اإلنسان المدخالت المحررة إليه : المستقبل الحسي
 .الخ.....مثل األذن ، العين ،اليد 

 هو االستجابة المباشرة والفورية للمستقبالت الحسية لمنبه ما والذي قد يكون : الشعور أو اإلحساس
 ....شكل إعالنات مرئية أو مطبوعةعلى 

عرف كوتلر التعلم بأنه عبارة عن التغيرات الحاصلة في سلوك األفراد نتيجة للخبرات : التعلم  -0
، 0500والي عمار، ).التغيرات في المواقف وسلوك الفرد نتيجة التجارب السابقة هي كذلك، و السابقة
 :وهي هناك ثالث أنواع للتعلم ، حيث أنه(09صفحة 

  يشمل التعلم الفكري األنشطة العقلية مثل التفكير والتذكير وحل المشكالت التي تؤدي : التعلم الفكري
إلى تكوين المفاهيم لدى المستهلك وتعلم األفكار، ويرتبط ذلك ارتباطا وثيقا بتشغيل المعلومات داخل 

 .ذهنه

 ملية يتكرر فيها حدوث سلوك منظم متتابع يعرف التكيف الفعال بأنه ع: التعلم بالتكيف المؤثر والفعال
ولو بقدر ضئيل، فحينما يصدر سلوك ما من المستهلك مثل شراء أحد المنتجات فإن تتابع السلوك يؤدي 

تتم تقوية هذا السلوك ايجابيا عن طريق أداء المنتج أو  وقدإلى تغير اكتمال حدوث هذا السلوكمرة أخرى 
ة شراء المنتج مرة أخرى سيزيد، وإذا كان هذا السلوك سلبيا فان احتمال حتمال إعاد، وهنا فامدح األصدقاء

 .شرائه مرة أخرى سوف ينخفض

 يضغط على التفاعالتااليجابية من المستهلكينوهدفهم في ذلك ربط  وهو الذي: التعلم بالتكيف التقليدي
ياسر عبد .الحميدطلعت اسعد عبد ). منتجاتهم بالمؤثرات االيجابية حتى تحدث عملية الشراء

 (063-044طارق دمحم خزندار، الصفحات .الحميدالخطيب

هي تلك الصفات والخصائص النفسية الداخلية التي تحدد وتعكس كيفية تصرف الفرد : الشخصية-0
، حيث التي يتعرض لها بشكل دوري أو منظم،و هات الداخلية أو الخارجية البيئةبوسلوكه نحو كافة المن

علماء  حيث إتفقجموعة من العوامل التي تتفاعلفيما بينها بشكل متبادل وإعتيادي،تتحدد الشخصية بم
 (00، صفحة 0500والي عمار، ):النفس والسلوك على تقسيم محددات السلوك والشخصية كما يلي
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يعتبر الجنس والسن من  ، أينوتتضمن الخصائص الموروثة التي يولد بها الفرد: محددات أولية 0-0
.المحددات المؤثرة في حاجاته ودوافعه  

توسع الفرد بعالقاته مع الجماعة والجماعات األخرى سواء كان االنتماء إليها إن :محددات الجماعة 0-9
شخصيته وبتبلور وكل ذلك يؤثر على ثقافة، معتقدات و اكتساب الفرد ي ف ، يساهمطواعية أم إجباريا

 .إلى الحياة لطريقة التي ينظر من خاللهاتتأثر اسلوكه وبالتالي 

ال ، فكل فرد يؤدي دوره وسط اتصال وتفاعل اجتماعي إنساني مع الغير: المحددات الموقفية -0-0
تترك أثارا واضحة على شخصية  أنيمنع من أن يتأثر اتصاله هذا وتفاعله بالحالة الموقفية التي يمكن 

(054صفحة ، 0556كاسر نصرو منصور، ).الفرد  

.العوامل الخارجية: ثانيا   
أدت التطورات التي أفرزها المحيط الخارجيوالتغيرات التي تطرأ في سلوك األفراد المستهلكين إلى تعدد 

وال يمكن االستهانة بها، نجد العوامل  والتي منهاواختالف العوامل الخارجية المؤثرة في القرار الشرائي، 
 : والتي منها نذكر ،يكون تأثيرها بالغ الوضوح الثقافية واالجتماعية والتي

.، والطبقات االجتماعية، والجماعات المرجعيةتتجلى خصوصا في الثقافة:العوامل االجتماعية -1  

والتي ، لتراكميةا مجموعة القيم واألفكار والفلسفات واالتجاهات والرموز"تعرف الثقافة أنها  :الثقافة -0-0
كاسر نصرو ).، حيث يوجد نوعان من الثقافة الفرعية والعامةألفرادها األخرى تحدد األنماط السلوكية 

(085، صفحة 0556منصور،   

هي مجموعة القيم األساسية ونماذج اإلدراك واالحتياجات واألنماط القديمة لسلوك  :الثقافة العامة -
 .الجتماعية المتنوعةموجود لدى أعضاء المجتمع، والتي يستمدها من قبل عائلته وغيرها من األدوات ا

هي مجموعة من األشخاص الذين يتمسكون بنظام محدد من القيم والذي يقوم على : الثقافة الفرعية -
 .خبرتهم الحياتية ومكانتهم في المجتمع

إن الطبقة االجتماعية عبارة عن مجتمع بشري دائم الوجود يجمع أفراده :الطبقات االجتماعية -0-9
طبقي يقومون في مجتمع  أشخاصعن من الصفات والخصائص واألهداف المشتركة، كما تعبر  اعدد
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غيرهم من األشخاص داخل  معوينتظمون في سلك واحد  ،بدور مماثل في عملية اإلنتاج االقتصادي
الوسائل صالتهم مع الجهاز االقتصادي، فالموقف الطبقي يتعين بفضل موقعهم في حقل اإلنتاج وب

 .(095، صفحة 0556كاسر نصرو منصور، ):، حيث تصنف الطبقات االجتماعية إلىيةاإلنتاج

تشمل العائالت العريقة ذات الغنى المتوازن كما تشمل أصحاب مشاريع : الطبقة العليا -
.األعمال الكبرى والمغتنين حديثا والمهنيين وأصحاب السلطات العليا  

ال ذوي النجاح المعقول، وأصحاب الشركات تتكون عادة من رجال األعم: الطبقة الوسطى -
.المتعلمين الطامحين للنجاحو المتوسطة الحجم   

العمال ذوي  وكدا تشمل عمال اإلنتاج والعمال المهرة وموظفي الخدمات،: الطبقة الدنيا -
(005.000خالد عبد الرحمان الجريسي، صفحة ).المهارات المحدودة وكذا العاطلين على العمل  

واقف م مجموعة األشخاص الذين يؤثرون في "  همالجماعات المرجعية  :ات المرجعيةالجماع-0-0
مجموعة من األفراد يشتركون لسلوك األفراد، وكذلك هم  الفرد وسلوكاته، وينظر إليهم كدليل ومؤشر ثابت

والقرارات معا في معتقدات وأنماط سلوكية معينة يكون لها تأثيرا على أفراد آخرين من ناحية المواقف 
 :(09خالد عبد الرحمان الجريسي، صفحة )، حيث يتجلى أنواع الجماعات المرجعية فياالستهالكية

لسود ):كما أن هناك تصنيف آخر للطبقات االجتماعية المؤثرة على السلوك اإلستهالكي نذكر منها
(09، صفحة 0559راضية،   

معيار التفريق هو استمرارية االتصال وأهمية رأي الجماعة : الجماعات األساسية والجماعات الثانوية -
بالنسبة للفرد، فإذا كان االتصال بين الفرد وبقية أفراد نفس المجموعة يتم بفترات متكررة وكان رأي 
المجموعة مهما،فان أفراد هذه المجموعة يشكلون جماعة أساسية لهذا الفرد، أما اذا كان االتصال 

 .أيها غير مهم فإنها تصبح جماعة ثانويةبالمجموعة متقطعا ور 

ويكس جماعات األصدقاء فإن الجماعات الرسمية أكثر : الجماعات الرسمية والجماعات غير الرسمية -
تأثيرا، حيث أنها تخدم وتؤدي وظائف مختلفة لألفراد المتضمنين لها، فالفرد عادة ينضم الى جماعة 
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تكوين صداقات جديدة أو مقابلة أشخاص أكثر شهرة اجتماعية رسمية لتحقيق بعض األهداف مثل 
 .ومعرفة باألمور الحياتية والتي قد يكتسبون بعضها

يتجلى الفرق بين الجماعات الكبيرة والصغيرة في عدد : الجماعات الكبيرة والجماعات الصغيرة -
األعضاء في المجموعة، ويستخدم معيار مدى قدرة الفرد على معرفة بقية أعضاء المجموعة للتمييز بين 

 . الجماعتين

الجماعات العضوية فهي التي تتطلب بشروط معينة في : الجماعات العضوية والجماعات الرمزية -
ي االنضمام إليها كما أنها تتطلب سلوكا معينا ملزما ألعضائها، أما الرمزية فيحتاج الفرد األفراد الراغبين ف

 (.كالجمعيات)فيها إلى عضوية رسمية رغم أنه قد يسلك سلوك الجماعات العضوية 

علي لونيس، ):أهم العوامل االقتصادية المؤثرة في سلوك المستهلك فيتتجلى: العوامل االقتصادية -9
 (83حة ، صف0550

الدخل الموارد المالية الممنوحة للفرد لتمكينه من شراء مختلف السلع والخدمات ويتم تحديد  يمثل:الدخل -
نصيب الفرد من الدخل بحاصل قسمة الدخل القومي اإلجمالي على عدد السكان الكلي داخل الدولة، 

 .وتعتبر معرفة دخل المستهلك أمر أساسي ومهم في دراسة وتحديد العملية االستهالكية 

يعتبر السعر من المتغيرات الهامة التي يعطيها رجال االقتصاد أهمية ألنهم يعتقدون إنتاج السلع :سعرال -
، ويرى هؤالء المختصين ( السعر)المختلفة ، وتقديم الخدمات المتعددة يتوقف على هذا المتغير 

 .رونة الطلبخاصة منها م االقتصاديين أن تحديد سعر سلعة معينة أو خدمة مايتوقف على عدة أسس

.مراحل اتخاذ القرار الشرائي: المطلب الرابع  
تنطلق من اإلحساس بالحاجة، ثم يمر الفرد بعدة مراحل إلى غاية اتخاذه قرار الشراء النهائي، 

البحث عن المعلومات إشباعها، إلى غاية تقييم بدائل إشباع الحاجة، ليتم إتخاذ قرار الشراء، ثم التقييم ما 
 :ما هو موضح في الشكل التاليبعد الشراء، ك
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:مراحل اتخاذ القرار الشرائي (  0-0)  الشكل   

 
، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، 0دمحم الباشا وآخرون، التسويق من المنتج الى المستهلك، ط :المصدر
05، ص0505  

، لذلك من إشباعها في هذه المرحلة يدرك المستهلك بأن لديه حاجة أو رغبةالبد: حاجةالشعور بال -
ل التسويق العمل على تحديد الحاجات والرغبات التي تحفز المستهلك للبدء في مراحل يجب على رج

أي على  ،القرار الشرائي، ومن ثم تصميم اإلستراتيجية التسويقية االتصالية المناسبة للتعامل معهااتخاذ 
، 0999دمحم ابراهيم عبيدات، ).رجل التسويق البحث على المثير الذي خلق واثأر الرغبة في المستهلك

(80صفحة   

في مدى توفر السلعة أو  ،تتمثل طبيعة المعلومات التي يريد المستهلك جمعها: البحث عن المعلومات -
بدور يقومون التسويق ، فرجال الخ.....الخدمة ومكان وجودها، وخصائص هذه السلعة أو الخدمة وسعرها

يمكن التمييز  ، أينمهم في عملية تحويل إدراك المستهلك من مجرد شعور إلى سلوك وقرار شرائي متكرر
يتم الحصول عليها بطريقة عفوية من المتاجر أو وهي التي المعلومات العرضية؛ بين نوعين من المعلومات

هي التي و المعلومات المدروسة ، و أو المعلومات بالصدفةالمتداولة األصدقاء وتعرف هذه الحالة بالمعرفة 
المؤثرات الداخلية  وهذا منتفيد في تنفيذ القرار الشرائي، و جل الدراسة والتحليل عنها من أ البحث يتم

-080، الصفحات 0503مبارك بن فهد القحطاني، .إياد عبد الفتاح).والخارجية على سلوك المستهلك
088) 

يقوم المستهلك هنا بتقييم كافة المعلومات المتوفرة، وهنا يلعب اإلدراك الدور : مرحلة تقييم البدائل-
سترونغ إلى أن اإلدراك هي العملية التي يقوم مآيشير كل من كوتلر و حيث األساسي في عملية التقييم، 

من خاللها بانتقاء وتنظيم وتفسير مدخالت هذه المعلومات وبالتالي خلق صورة شاملة عن البدائل المتوفرة 

التعرف 
على 
 الحاجة

البحث عن 
سلوك مابعد  قرار الشراء تقييم البدائل المعلومات

 الشراء
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تحديد ، ختيار، وضع معايير اإلوعلى ضوء ذلك فان المستهلك يقوم بععععترتيب المعلومات التي يجمعها
 .نة بين البدائلالمقار  ،البدائل المختلفة

وفي هذه المرحلة تلعب المعلومات التي تزود لألفراد الدور الكبير في التأثير على قرار الشراء واختيار 
 (06، صفحة 0556محمود جاسم الصميدعي،ردينة يوسف، ).البديل المناسب

فإنهم يقومون بعد أن يصل األفراد إلى مستوى الثقة بالحلول المطروحة :مرحلة اتخاذ قرار الشراء -
حيث أن اختيارهم سوف ينصب في اإلجابة  ،وفقما يعتقدون  ،باتخاذ قرار الشراء واختيار البديل المناسب

، 0559عامر عبدهللا، )متى وبأي وقت يتم الشراء؟، من أي متجر أو مكان يتم الشراء منه؟؛ تيعلى اآل
 (00صفحة 

و المشتري بالشراء العقلي تأتي المرحلة األخيرة بعدما يقوم المستهلك أ:مرحلة سلوك ما بعد الشراء -
، فإذا كان األداء الحقيقي للمنتج أكبر أو يساوي من الشراء لرضااوالمتمثلة في التأكد من مدى تحقيق 

أصغر من األداء المتوقع فانه  ياألداء المتوقع فان المستهلك يشعر بالرضا، أما إذا كان األداء الحقيق
 .يشعر بعدم الرضا

باعتبار أنها تتأثر  ،عتبر هذه المرحلة ذات أهمية بالغة خاصة بالنسبة للقرارات الشرائية المستقبليةوت
والي عمار، ).بالتجارب السابقة، كما أنها تعتبر مهمة في تكوين اتجاهات المستهلك عن السلعة أو الخدمة

 (03، صفحة 0500

 

 على سلوك المستهلك  االجتماعيتأثير حمالت التسويق تحليل : المبحث الّثالث

، من خالل استعراض العديد من حمالتالتسويقاالجتماعيلىسلوكالمستهلكإلى تحليل تأثير سنتطرق 
الدراسات السابقة العربية واألجنبية الحديثة، مع استعراض فيما بعض أهم التأثيرات المستقاةبترجمتها على 

 . شكل عالقة نظرية

 :راسات الّسابقة بالّلغة العربيةتحليل الدّ : المطلب األول
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تأثيرات حمالت التسويق االجتماعي، والتي تعد آلية عمل التي تناولت موضوع العربية من الدراسات 
 : التسويق االجتماعي نذكر

حالة جمعيات )ضمن نشاط أعمال المجتمع المدني  االجتماعيشريط وليد، الّتسويق دراسة :  أوالا  -
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الّتجارية، جامعة منتوري، (قسنطينةحماية البيئة بوالية 

 لنتائج اإليجابية الّتي حققها توظيف واستخدامحيث استعرض الباحث ا، 9109نة، الجزائر،يقسنط
 فقد تم السعي من خالل البحثضمن نشاط وأعمال مؤّسسات المجتمع المدني،  االجتماعيالتسويق 

عداد هإلإلمامهمبمبادئمدى ، و للتسويق االجتماعييئة والقائمين لمعرفة مدى تطبيق جمعيات حماية الب
؛ وخاصة لدى جمعيات حماية البيئة بوالية قسنطينة، أين ووضع برامج الجمعيات من أجل بلوغ أهدافهم

بوالية قسنطينةتطبق  جمعيات حماية البيئة، ووصلت الدراسة أن 00ب توجيه استبيان إلى عينة تقدرتم 
وهذا من خالل النتائج التالية ، من خالل حمالته أثناء ممارسة أنشطتها االجتماعيإلى حد بعيد التسويق 

 :المتحصل عليها

  تأخذ جمعيات حماية البيئة لوالية قسنطينة بعين االعتبار المكان والزمان عند ممارسة أنشطتها وتنفيذ
تمارس فيها نشاطاتها هي المناطق العمرانية، والمراكز والمعارض، ومنها  برامجها، فاألماكنالرئيسية التي

وفي الملتقيات المحلية والدولية، في  من ينشط في المدارس والجامعات، وأخرى في دور الثقافة والشباب،
حين تنخفض نسبة نشاطها في المؤسسات االقتصادية واالجتماعية والمساجد، حيث أن غالبية برامجها 

من ميزانيتها لإلشهار عن   %05من هذه الجمعيات تخصص أكثر من  %60.6ة، حيث أن سنوي
، وتأتي اللوائح الحائطية في % 09.3برامجها، حيث تعتمد على في المقام األول على الراديو بنسبة 

تستعمل  ، كما%09.0، و في المرتبة الثالثة تستعمل االنترنت بنسبة %00.0المرتبة الثانية بنسبة 
، وتستعمل كذلك النشريات والكلمة المنقولة بنسب منخفضة قدرت %06.0الصحف و المجالت بنسبة 

 .على التوالي %0.6و  %0.6ب

 تربيع على ممارسات الجمعيات اتضح أنه ال يوجد تناسق وتوافق ذو داللة  يابتطبيق اختبار ك
إحصائية بين التخطيط لبرامج ونشاطات الجمعيات،والقيام بدراسات حول هذا الجمهورومضمون هذه 

 .الدراسات ونوعها،كما ال يوجد تناسق كذلك بينها وبين المزيج التسويقي االجتماعي للبرامج والنشاطات
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 لبية المشاكل التي تعاني منها الجمعيات حماية البيئة لوالية قسنطينة، باإلسقاط على العينة تتمثل غا
المدروسة في عدم توفر اإلمكانات الالزمة ونقص التمويل، باإلضافة إلى عدم كفاءة مواردها البشرية، 

اتصالية أو ونقص وسائل االتصال بجمهورها، في حين ال توجد صعوبات ومعوقات حكومية سواء كانت 
 .قانونية تعترض الجمعيات أثناء ممارسة أنشطتها

ودوره في تغيير  االجتماعيالّتسويق بعنوان أمجد حميد إسماعيل، و  دراسة حذيفة زيدان خلف :ثانيا -
 .9100، الجزائر،20، مجلة كلية التربية األساسية، العدداالجتماعيةالقيم 

ومدى عالقتها االجتماعيعلى أهم القيم المتضمنة في التسويق هو محاولة التعرف البحث من هدف ال
وتم أفراد محافظة كربالء،  مستهدفا فيما يخص بعض السلوكيات غير صحية االجتماعيبالتغيير 

 .فردا  06 عينة الدراسة االعتماد على حجم
قد احتلت المرتبة األولى وذلك  االجتماعيحيث ظهرت نتائج البحث أن مختلف قيم التضامن  

الترتيب األخير  حتلتا، في حين كانت القيم الدينية والّثقافية والتربوية المبحوثينن مجموع م%33بنسبة
بالتعاليم الدينية فيما يخص االهتمامعدم  بعدم، ويرجع ذلك لنظرة العينة المبحوثة%9وكان ذلك بنسبة

 :الّتي توصل إليه البحث هيومن أهم النتائج تغيير بعض السلوكيات، 

ضرورة األخذ بحمالت التسويق االجتماعي، خاصة المتعلقة باالعتقاد الصحي المقبول، للحد من  -
 .بعض األوباء خاصة تلك المصاحبة للتجمعات الدينية

 االجتماعيأساليب تسويقية تستهدف أفراد المحافظة بشكل مباشر كحمالت التسويق  اعتمادضرورة  -
 .االجتماعيالوعي بغية زيادة 

 
 

 االجتماعيفاتح مجاهدي، سليمة مخلوف، كوثر حاج نعاس، أثر تطبيق التسويق : دراسة :ثالثا -
.0100، 0،الجزائر،العدداالقتصاديةعلى اتجاهات المستهلك الجزائري، المجلة الجزائرية للتنمية   

 االجتماعيهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك المستهلك الجزائري ألنشطة الّتسويق 
مجموعة من متعاملي مجتمع البحث  شتملاحيث  ،وأثر ذلك على ِاتجاهاتهلمؤسستين للهاتف النقال 
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النتائج تم عميل، وبعد تحليل  030، أين تم استهداف عينة تقدر ب(أوريدو-موبيليس)الهاتف النقال
 :التوصل إلى النتائج التالية

المعتمدة من طرف  االجتماعيتم التوصل إلى أن المستهلك الجزائري أكثر إدراكا ألنشطة التسويق  -
، كون نشاطاتها أكثر نها األكثر تأثيرا على ِاتجاهاته مقارنة بالتعامل مع موبيليس،ألالمتعامل أوريدو

 .فعالية من المتعامل موبيليس
 االجتماعيفروق ذات داللة إحصائية في درجة إدراك المستهلك الجزائري ألنشطة التسويق  وجود -

قيد  مؤسستينلل االجتماعيباختالف المستوى التعليمي والدخل، وفروق في اتجاهاته نحو أنشطة التسويق 
 .الدراسة باختالف كل من الّسن والّدخل

في تحقيق التغيير  االجتماعيهدى، مساهمة حمالت الّتسويق  حفصيو  حواس مولوددراسة :رابعا -
 .9101، الجزائر ،10، العدد االقتصاديةمجلة الّتنمية االجتماعي

وذلك تغيير لصالح المجتمع في مجمله، يعمل على تحقيقالاالجتماعيأن التسويق  هدفت الدراسة إلى تبيان
يستوجب حراكا ِاجتماعيا متكامال من طرف ، فإنه ذلكإلى للوصول و عن طريق اإلقناع والتصحيح 

المضرة  والسلوكياتالجهات الفاعلة كالحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، بتعديل أو تغيير األفكار 
إلى الطريق األصوب  االجتماعيتطوير المعارف والمدركات التي تدفع الوعي وهذامن خالل بالمجتمع، 

األولى في مدينة ، حيث تم توضيح ذلك من خالل تجربتين، االجتماعيعلى حمالت التسويق  اِاعتماد
الخاصة بالتركيز على  االحتياجاتالتركية التي عالجت مشكلة اجتماعية خاصة بالفئات ذات " كالتاكيا "

أما التجربة الثانية فكانت في  أين أدى ذلك إلى الزيادة باالهتمام أكثر بالفئة المذكورة، المعاقين حركيا،
السويدية في مجال الحفاظ على البيئة من أخطار التلوث الناتج عن اإلنبعاثات الغازية " وند ل" مدينة 

لتعزيز سياسات  االجتماعيتوصل تطبيق حملة التسويق فقد المفرط للسيارات،  االستعمالالصادرة عن 
لسلوكهم  من األفراد ℅04إلى  ℅8النقل المستدام إلى نتائج جد إيجابية، حيث تم تسجيل تغيير من 

 4555طن إلى  955ِاتجاه وسائل النقل، مما أدى إلى ِانخفاض ِانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من 
 .طن
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وتأثيره في  االجتماعيالتسويق  بعنوان مهدي حنون حسين،و  دراسة سعدون حمود جثير: خامسا -
واإلدارية، المجلد  االقتصاديةللعلوم  نباربورتر التنافسية، مجلة جامعة األ إستراتيجيةالمفاضلة بين 

 .9101، بغداد،  99، العدد 01

 ةرفاهيمصالح المنظمة، ) بأبعاده  االجتماعيالعالقة بين التسويق دراسة يسلط البحث الضوء على 
 وإستراتيجيةقيادة التكلفة،  إستراتيجية)ستراتيجياتبورتر التنافسية بأبعاده مع إ( المجتمع، رضا الزبون 

تلخصت مشكلة البحث بمدى ِاهتمام المنظمة المبحوثة بتطبيق حيث ،(التركيز وإستراتيجيةالتمايز، 
تمت صياغة ثالثة فرضيات  ذلك وبناءا على ، بورتر التنافسيةإستراتيجيةوعالقتهباالجتماعيالتسويق 

عن طريق حيث اعتمد في اختبارها على جمع بيانات  فرضيات فرعية،ثمانية رئيسة تفرعت عنها 
أقسام  رؤساءمن مديري فنادق الدرجة الممتازة في بغداد و فردا( 80)عينة مكونة من استبيان، وزع على 

من النتائج لعل أبرزها وجود ِارتباطات معنوية  د أظهرت األساليب اإلحصائية عدداوق ،شعب ومعاونيهمو 
التمايز،  إستراتيجيةقيادة الكلفة،  إستراتيجية)وِاستراتيجيات بورتر التنافسية  االجتماعيبين التسويق 

االهتمام يجب  ،أبرزهاالمقدمة لالرتقاء بذلك من التوصيات و ، في الفنادق المبحوثة، (التركيز إستراتيجية
 .في دعم وبناء ِاستراتيجيات بورتر التنافسية المختارةأكثر بحمالت التسويق االجتماعي، بما ينعكس 

في تغيير سلوكيات أفراد المجتمع مع دراسة  االجتماعيي زينب، أثر التسويق دراسة مهداو  :سادسا -
المجلة الجزائرية لالقتصاد والتسيير جامعة وهران، العدد ية التوزيع بشار، حالة مؤسسة سونلغاز مدير 

10. 

تأثير تطبيق التسويق االجتماعي لترشيد استهالك الكهرباء في مديرية التوزيع ببشار، يسعى البحث لدراسة 
 :استبيان، وقد تم الوصول إلى النتائج التالية 000أين تم جمع 

رغم السلوك الوجيه في بعض األحيان وإن كان ذلك صحيح لمعظم أفراد العينة، إال أن الغالبية ال تتفقد  -
على كمية الطاقة التي  اإلطالعمتلكها في المنزل قبل االستعمال، وال يقومون بأجهزة الكهرباء التي ت

يستهلكها الجهاز قبل شرائه، حيث في نظرهم كل األجهزة تستهلك نفس الطاقة وهذا ما لحظناه أيضا في 
كثرة استعمالهم للمصابيح العادية، كل هذا دليل على إهمال الحمالت لهذه النقاط األساسية أو عدم 

 .التركيز عليها
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ترشيد االستهالك هو من أجل أن د تناقض في اإلجابة بحيث وجمن خالل ما صرح به أفراد العينة،  -
خفض الفاتورة بدرجة األولى، وفي رأيهم أن الحمالت التي من أجل وصول التيار الكهربائي للجميع وليس 

تقوم بها المؤسسة هي في صالحها ال في صالح المستهلك، وهذا ما يدل على أن الهدف من الحمالت لم 
 .لمستهلكيكن واضحا بالنسبة ل

بن سحنون سمير، إسهام التسويق االجتماعي والبيئي في معالجة اآلثار السلبية : دراسة: سابعاا  -
للممارسات التسويقية الالأخالقية، أطروحة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في العلوم 

 9101، الجزائر، 0التجارية، جامعة الجزائر 

دراسة إسهام كل من التسويق االجتماعي والتسويق البيئي في معالجة تم التطرق في هذه األطروحة إلى 
االثار السلبية للممارسات التسويقية الالأخالقية، و دراسة ما مدى تأثير هذه الدراسات على المستهلك 
بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة، وهدفت إلى معرفة ما مدى تأثر المستهلك الجزائري خاصة 

عامة بالممارسات التسويقية غير األخالقية، ومعرفة كيف يمكن مواجهة وضبط هذه والمجتمع الجزائري 
الممارسات، ومعرفة يمكن استعمال مفاهيم التسويق االجتماعي والبيئي في الحد أو على األقل التقليل من 

ويق البيئي االثار السلبية للممارسات التسويقية غير األخالقية، كما هدفت للتشجيع على تبني مفاهيم التس
ألهميته ودوره الكبيرين في الحفاظ على صحة المستهلك وسالمة البيئة ورفاهية المجتمع، وتم تصميم 

شخص من مدينة الجزائر العاصمة بين شهري مارس وأفريل من  455وتكوين عينة عشوائية متكونة من 
جتماعية االقتصادية ، باستخدام برنامج حزمة األساليب اإلحصائية المخصصة للبحوث اال0503سنة 

(spss  )وتم الحصول علو مجموعة من النتائج المتمثلة في : 

  إن من بين أهم أسباب ضعف النشاط الميداني لجمعيات حماية المستهلكين هو ضعف سياساتها
 االتصالية، فمثال ال تتوفر غالب هذه الجمعيات لي موقع االنترنت

 بين أسباب ضعف هذه الجمعيات كذلك قلة إمكانياتها خاصة المادية من. 
 قلة السلع البيئية في السوق الجزائرية، وذلك في جل القطاعات 
  ارتفاع أسعار السلع البيئية في الجزائر مقارنة بالسلع غير البيئية، وهذا قد يكون عائقا في انتشار مثل

 .هذه السلع بين المستهلكين
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مان آل خطاب ودمحم الحاج عبد هللا وعبد هللا الدراوشة وإسالم أبو شريعة، أثر التسويق سلي: ثامنا -
االجتماعي وتطبيق المسؤولية االجتماعية في تعزيز جودة الخدمات التعليمية، العلوم االدارية، الجامعة 

 .9100، األردن، 9، العدد19األردنية، المجلد

التسويق االجتماعي وتطبيق المسؤولية االجتماعية في تعزيز هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر 
جودة الخدمات التعليمية في المدارس الخاصة والمراكز الثقافية في مدينة عمان، كما هدفت إلى معرفة 
وجهات نظر العاملين في تلك المنظمات فيما يتعلق بتقييمهم ألبعاد المسؤولية االجتماعية وأثرها على 

لتعليمية، ومن أجل تطوير هذه األهداف تم عرض إستبانة وزعت على المعلمين في تلك جودة الخدمات ا
استبانة صالحة لالستعمال من أصل ( 64)، حيث تم استرجاع(0)المؤسسات التعليمية والبالغة عددها 

، ومن أجل التحليل تم استخدام مجموعة من االختبارات %85تم توزيعها، أي ما يعادل ( 85)
نذكر منها معامالالنحدار المتعدد وتحليل التباين الختبار الفرضيات، ومن أهم النتائج اإلحصائية

 :المتحصل عليها في هذه الدراسة نذكر

 وجود أثر كبير للتسويق االجتماعي والمسؤولية االجتماعية في تعزيز جودة الخدمات التعليمية. 
  ضرورة إدارية ونهج استراتيجي يمكن إن تبني التسويق االجتماعي والمسؤولية االجتماعية أصبح

للمنظمات األكاديمية أو غيرها، من االعتماد عليها لتحقيق أهدافها المتنوعة والتي تتعارض في الغالب مع 
 .مصالحها

  ضرورة تطوير وتحديث مجاالت التسويق االجتماعي والمسؤولية االجتماعية، والعمل على التطوير في
 .جات العمالء في تغيير وتطور مستمروسائلها وأساليب نظرا ألن حا

عصماني سفيان، إسهامات التسويق االجتماعي في مجال الصحة العامة، مجلة العلوم : تاسعا
 .9102، الجزائر، 10، العدد09، المجلد 10االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة سطيف 

االجتماعي، الصحة العامة والوعي الصحي، هدفت الدراسة إلىإلقاء الضوء على بعض المفاهيم للتسويق 
كما تعرضت إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه التسويق االجتماعي في تحسين الصحة العامة ونشر الوعي 
الصحي، من خالل إلقاء الضوء على المجال المعرفي للتسويق االجتماعي، ومجاالت استعماالته، خاصة 

خالل التركيز أكثر على حمالت التسويق االجتماعي في مجال الصحة العامة والوعي الصحي، من 
ومساهمتها في مجال تعزيز الصحة العامة وتنمية الوعي الصحي، والتعرف على بعض نماذج عملية 
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التسويق االجتماعي التي تساهم في تغيير سلوكيات في مجال الصحة العامة، أينتم استخالص مجموعة 
 :من النتائج الهامة نذكر منها

 لعامة هي عبارة عن معنى كبير وإطار واسع تتداخل فيه جميع العلوم والمجاالت المعرفية، الصحة ا
وتتشابك مع مجموعة متعددة من العوامل الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية، وعلى هذا األساس 

ة التنموية في أي يمكننا القول على أن الصحة العامة هي جزء ال يتجزأ من العملية االجتماعية والعملي
 .مجتمع

  تعتبر حمالت التسويق االجتماعي ضرورة ملحة وليست ترفا حيث تلعب هذه الحمالت دورا مهما في
نشر األفكار والمعلومات والحدائق ومن ثم التأثير على معارف واتجاهات وسلوكيات الجمهور المستهدف، 

ق االجتماعي ووضع األهداف وكذلك التنظيم لذلك فإن التخطيط والتصميم الجيد لبرامج ولحمالت التسوي
 .والتنفيذ والمتابعة والتوجيه، تعد من المتطلبات األساسية لنجاح عملية التوعية

  تعتبر العالقة القائمة بين الصحة العامة والتوعية الصحية هي عالقة قوية وحتمية ومتواصلة، وتأتي
ر من المشاكل الصحية والسعي للسيطرة عليها أهمية التوعية الصحية من منطلق أن التعامل مع الكثي

يعتمد على اتخاذ تدابير خاصة متعلقة بالسلوك البشري غير الواعي، والذي يمكن تعديله من خالل 
إيصال المعلومات المناسبة للجمهور عبر بوابات التسويق االجتماعي من خالل حمالت التوعية 

 .االجتماعية كأسلوب تعليمي وقائي

زيدان وسعد عبد القاسم، معوقات التسويق االجتماعي لخدمات الرعاية الصحية دراسة : عاشرا -
، العدد 0للمعاقين، مجلة الخدمة االجتماعية، الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيين، المجلد 

 9100، مصر، 00

سويق سعى الباحث من خالل هذه الدراسة إلى تحقيق هدف رئيسي عام، وهو تحديد معوقات الت
االجتماعي لخدمات الرعاية الصحية للمعاقين، أين وجد أن تحقيق هذا الهدف يكون من خالل تحديد 
المعوقات التي تتعلق بتطبيق إستراتيجيات التسويق االجتماعي لخدمات الرعاية االجتماعية، والمرتبطة 

الخطة التسويقية للقائمين أساسا باألنشطة التسويقية خاصة عمليات االتصال التسويقي، وبعملية تنفيذ 
 08معاق و 00على عملية التسويق االجتماعي، أين تم التوصل إلى ذلك من خالل إستبيان وجه إلى 

جمعية قلوب الخير، جمعية رسالة، جمعية صالح )أخصائي اجتماعي من العاملين بالجمعيات األهلية 
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بق لهم العمل في مجال رعاية المعاقين في الفترة والذين س( الدين األيوبي، الجمعية العربية للتنمية البشرية
 :، حيث تم الوصول إلى النتائج التالية04/50/0500إلى  04/59/0506الممتدة من 

  االفتقادإلى التدريب على استخدام التسويق االجتماعي وحمالته في برامج رعاية المعاقين، كما تم
 .تسجيل نقص في الخبرة المهنية

  يقية للقائمين على خدمات المعاقيننقص المهارات التسو. 

دراسة : دراسة حامد وأمل عثمان، استخدام التسويق االجتماعي في البرامج االذاعية: الحادية عشر -
تطبيقية على إذاعة البيت السوداني، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 

 .9101، السودان، 1، العدد 02المجلد 

تناولت هذه الدراسة استخدام مفهوم التسويق االجتماعي في البرامج اإلذاعية من خالل التعرف على ما 
تقدمه إذاعة البيت السوداني في هذا الجانب، أين تم العمل على التعرف على الخطة المبرمجة إلذاعة 

في البرامج المتعلقة  البيت السوداني وإلى مدى اهتمام القائمين عليها بتقنيات التسويق االجتماعي
بالجوانب الصحية واألسرية، من حيث التركيز على االيجابيات المتوقعة من خالل تبني سلوك معين أو 

استبانة، وبعد تحليلها تم الوصول إلى النتائج ( 355)ترك ممارسة سلبية، ومن أجل تقييم ذلك تم توزيع 
 :التالية

  الخاصة بصحة األسرة في إذاعة البيت السودانيهناك حاجة ماسة إلى مراجعة تخطيط البرامج. 

 تركيز إذاعة البيت السوداني على تقديم مبادرات في مجال محاربة الممارسات الخاطئة. 

 ضعف استغالل الدراما لتوصيل المادة التوعوية للمستمعين. 
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 :تحليل الدراسات السابقة األجنبية: المطلب الثاني
 :من الدراسات األجنبية التي تناولت تأثير حمالت التسويق االجتماعي على سلوك المستهلك نذكر

- 0 Etude Linda wangchi mwangi, The influence of social marketing on consumer 

behaviour: a case of neyri town constituency, School of Management and 

commerce (SMC), Strathmore University, 2017.. 

، وعلى  أنماط "نيري "إلى تأثير التسويق االجتماعي على سلوك المستهلك في مدينة هدفت هذه الدراسة 
استبانة، استردت  005الشراء لدى المستهلكين، وتحديد مدى تكرار مواجهتهم للحمالت، حيث تم توزيع 

 :فقط، وبعد التحليل تم الوصول إلى النتائج التالية استبانة 89منها 
  يتلقى المستهلكون من حين آلخر رسائل التسويق االجتماعي عبر الوسائل المختلفة، تؤثر على

 .عمليات الشراء بالنسبة إليهم
 للتسويق االجتماعي تأثير فعال على مواقف المستهلكين. 

 R. Craig Lefebvre, An integrative model for social marketing, Journal social-2:ثانيا

marketing, School of public health, University of south Florida, Florida, USA, Vol 1, 

2011. 

هدفت هذه الدراسة لتوجيه المسوقين االجتماعين للقضايا االجتماعية والصحية الهامة وتحديد المحددات 
المواقع والعالمة التجارية والشخصية في تطوير إستراتيجية التسويق، استخدام السلوكية والعواقب، وتحديد 

العناصر األربعة للمزيج التسويقي لتصميم العروض، وإعادة تنظيم األسعار، وزيادة الفرص للوصول، 
وتوصيلها في بيئة إعالمية متطورة، يجمع إطار العمل أفكار وممارسات التسويق االجتماعي مجموعة 

ة ن اإلعدادات التي تم تطويرها ويسمح للممارسين واألكاديميين باستخدام مجموعة مشتركة من متنوع
 :المفاهيم للتفكير في برامج التسويق االجتماعي وتصميمها وتوصلت لمجموعة من النتائج تكمن في 

 تم فهم واالعتماد على األفكار المتعلقة بالعالمات التجارية وتحديد المواقع. 
 دان النامية بشكل أفضل بأساسيات التسويق االجتماعيتهتم البل. 
 تركز البلدان المتقدمة بشكل أكبر على المنتجات والخدمات مع االهتمام بأنظمة التسعير والتوزيع. 
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 :ثالثا

-Etude :Orzan G, Serban C, Iconaru C, and Macovei O.L, Modeling the impact 

of online social marqetingcompaigns on 

consumersenvironmentallyfriendlybehavior, research journal of recent sciences, 

Vol 2 (3), 14-21, March, 2013  

، للتأثير على سلوكيات عبر اإلنترنت االجتماعيحمالت التسويق  ستخداملت هذه الدراسة تقييم احاو 
، وبعد (TPB)نظرية السلوك المخطط لبيئة، أين استخدموا في ذلك المستهلكين تجاه المنتجات الصديقة ل

، حيث تم الوصول أن (Cohen’s) كوهين  ، كما استخدموا التأثير(PLS)إعداد نموذج وفق خوارزمية 
 . ، كان نتيجة إيمانهم الذاتي بذلك، والنسبة الباقية هي من تأثير حمالت التسويق االجتماعي40%

4 -Etude: nevilafurxhiu, aurikusahu, elonacera, how social marketing 
influences behavioral change, social and economic challenges, europe 
(2016_2020) 

هذه الدراسة إلى اكتشاف ووصف بعض طرق ممارسات التسويق االجتماعي باستخدام بعض سعت 
ول إلى أن التسويق االجتماعي يتم استخدامه بشكل متزايد أدوات التأثير على السلوك، حيث تم الوص

لتحقيق التأثيرات االيجابية على سلوك األفراد والجماعات، وبغية المساعدة على الحفاظ على ذلك، تم 
فحص التأثيرمن قبل باحثين ومنظمات متخصصة، بغية الوصول إلى التغيير االجتماعي ولوضع 

 .لتغييرات السلوكيةالسياسات المساعدة على تحقيق ا

فالهدف الرئيسي من هذا البحث هو تقديم إرشادات لمحاولة القيام بممارسات فعالة فيما يخص التسويق 
االجتماعي من أجل تحقيق النتائج السلوكية المرغوبة، كما ركزت هذه الدراسة على مبادئ وممارسات 

السلوكية وتحقيق األهداف المنشودة منها، كما التسويق االجتماعي التي تلعب دورا مهما في تغذية التغيير 
 .ناقشت بعض العوائق التي تواجه نماذج التسويق االجتماعي
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 سلوك المستهلك علىاالجتماعيحمالت التسويق  تأصيل أثر: المطلب الثالث
لى أثر تطبيق التسويق إتم التطرق في العديد منها التي من خالل ما تم عرضه من دراسات سابقة، 

وجد أن ذلك يتحقق وفقا لتأثيرين أساسيين، هما اإلستراتجيات االجتماعي وحمالته على سلوك المستهلك، 
 .المطبقة للتسويق االجتماعي، وطبيعة الحمالت المطبقة

 : لتغيير سلوك األفراد االجتماعياستراتيجيات التسويق  التأثير من خالل: أوال
 :المتضمنة في حمالت التسويق االجتماعي والمؤثرة على سلوك األفراد فياتجياتتتجلى أهم اإلستر 

للتأثير على  ضمن ذلك يتم االعتماد على إستراتجية التخويف:المليء بالمخاطرالسلوك إظهار عواقب -0
 .مختلف السلوكيات، ولتحقيق السلوك المطلوب

ويتم ذلك بوجه رئيسي من خالل الجانب الترويجي، :إظهار عواقب خطورة السلوكيات على اآلخرين -9
له تأثير على تغيير السلوك ها اتمعرفة العواقب وتأثير فاإلعالنات وعالمات التحذير، من خالل العديد من 

 .المستهدف

 الشخصيات الشهيرة والشخصيات ذات السمعة الراسخة، ستخداما يعد:المشاهيرعن طريق ر يالتأث -0
للقيام بسلوك مؤثر، إستراتجية ذات فعالية بالنسبة لحمالت التسويق االجتماعي، وبالنسبة لهذا المجال 

ميل "فالشخصيات الرياضية تعد فعالة في ذلك، ومثال ذلك اعتماد والية ميشيغان على العب كرة السلة 
وعلى استهالك المنتجات  ،بشكل أفضل بصحتهم ولياقتهم البدنية االهتماملتشجيع األفراد على "ستريب

 .التي ال تضر بالبيئة
خبار الناس دائما بما ال ينبغي أن يفعلوا، إبدال من : التأثير من خالل الدفع على تحمل المسؤولية -1

 أين أظهرتإخبارهم بما يجب القيام به كتحمل المسؤولية، ذلك،ب يمكن خلق رسالة أكثر قوة من خالل
األبحاث أن األشخاص من المرجح أن يستجيبوا للرسائل اإليجابية، خاصة عندما يتعلق األمر بالصحة، 

 .فإنها توفر حال واضحا نها بدال من التركيز على المشكلةفعالة ألتعد ستراتيجيةاإلهذه ف
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 :التأثير من خالل فعالية الحمالت المطبقة: ثانيا
، (االعتقاد الصحي الصحيح)خاصة المرتبطة بالجانب الصحي  االجتماعيحمالت التسويق  تكتسي

تزويد األفراد بالمعلومات والمهارات، أهمية في التأثير على سلوكيات المستهلكين، خاصة من جانب 
المرغوبة، وتصحيح األفكار الخاطئة وكل ذلك من شأنه أن يغير من سلوك  االتجاهاتوالخبرات، وتنمية 

من وراء هذا النمط من  دات واألنماط والسلوكيات الصحية، فالهدف األساسياألفراد ويكسبهم العا
والتي هي ة،هو إدخال تعاليم صحية وسلوكيات سليمة وأنماط حياة تتوافر فيها الصحة والسالمالحمالت 

 (0509يوسف، ):تركز بوجه أساسي على

المعلومات السليمة عن الصحة هو أهم عنصر يجب أخذه بعين إن نشر :نشر المعلومات الصحية -0
الجانب الصحي، إلن سر نجاح حمالت التسويق المتعلقةباالجتماعيعند وضع برامج التسويق  االعتبار

يكمن أساسا في خلق قاعدة واسعة من المفاهيم الصحية السليمة لفئات الجمهور المستهدف  االجتماعي
 .أو للمجتمع ككل

تتعلق بالفرد التي هناك سلوكيات صحية يجب أن يدرب الناس عليها، و :لسلوكيات الصحيةغرس ا -9
بصورة خاصة، ويقصد بذلك كيفية تعامله باألسلوب السليم المبني على القواعد الصحية السليمة، كأن 

 .يتعود اإلنسان على أنماط صحية تساعده على التمتع بحياته

في بعض المجتمعات سلوكيات غير صحية مما قد تعّرض  تنتشر: تغيير السلوكيات الصحية -0
المجتمع إلى أمراض خطيرة والتي بدورها تكلف الدولة مبالغ باهظة، ومثل هذا األمر يحتاج إلى برامج 

 .متخصصة ذات خطاب محدد

في مجال  االجتماعيإن أهم عنصرفي حمالت التسويق :خلق قيادات مهمتها نشر التوعية الصحية -1
إلعداد  المختلفةيتطلب جهدا مضاعفا من قبل مراكز التعليم  ، وهو مالعامة هو العنصر البشري الصحة ا

تطلع بمجال التغيير للسلوكيات من خالل التثقيف حول المخاطر والحلول، والسلوكيات القيادات الصحية،
 .المقبولة والصحية

لتغيير السلوك الذي يعد الهدف الرئيسي لحمالت التسويق االجتماعي، فهناك مجموعة من  وبالنسبة
 :النماذج ذات اإلجماع من طرف علماء النفس واالجتماع تتجلى في
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في التسويق  ستخدامااالنماذج  أكثريعتبر من :نموذج التحويل النظري لتغيير السلوك الصحي -
ولقد ظهر هذا النموذج  ،فسير مراحل التغيير التي يمر بها المجتمعنموذج نظري لت االجتماعي، فهو يعد

من خالل تحليل النظريات القياسية في العالج والتحليل النفسي للتغييرات الحاصلة في السلوك اإلنساني، 
يتحرك من خاللها الفرد عبر خمسة مراحل ، عملية عبارة عنتغيير السلوك أن حيث يفترض هذا النموذج 

 :في الشكل الموالي ةموضحهي مختلفة، كما 

 .نموذج مراحل التغيير:  (0–0)الشكل رقم 

 

 

  

 

 

 

 

 

Source: SeemaParmer, Rossan Taylor, Health promotion and behavioral 
change theory, Alberta health services, Canada, 2010, p 09.  

خاصة في مواجهة  االجتماعيينما تجدر اإلشارة إليه أن هذا النموذج يمتاز بقبول كبير لدى المسوقين 
، كما يسمح هذا النموذج بتحديد اإلستراتيجيات المالئمة للجمهور أو األفراد إلدمانيامشكلة السلوك 

 .على المرحلة التي يكونوا فيها من مراحل عملية التغييراعتمادا 

 قبلالتأمل

 تأمل

 تحضير

فعل  

 إنهاء
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 في هذه المرحلة ال يوجد أي نية التخاذ اإلجراءات أو التحركات في غضون : مرحلة قبل التأمل
األشهر السنة المقبلة فتتبع إستراتيجية الحاجة إلى رفع زيادة الوعي من أجل التغيير، وإضفاء الطابع 

 .األخطار والفوائدالشخصي للمعلومات حول 
 يبدأ فيها العزم على التحرك واتخاذ اإلجراءات في غضون األشهر الستة المقبلة وتعتمد  :مرحلة التأمل

 .هذه المرحلة على الحث والتحفيز والتشجيع لوضع خطط محددة
 يكون فيها العزم على اتخاذ اإلجراءات خالل الثالثين يوما المقبلة، واتخاذ بعض  :مرحلة التحضير

فتخضع إلستراتيجية المساعدة على وضع وتنفيذ خطط عمل مدروسة، .الخطوات السلوكية في هذا االتجاه
 .والمساعدة في تحديد أهداف تدريجية

 شهر، عن طريق حل المشكالت، هي مرحلة التغير في السلوك لمدة تقل عن ستة أ :مرحلة الفعل
 .والدعم االجتماعي، والتعزيز، والمساعدة مع التغذية العكسية

 يكون هناك تغير حاصل في السلوك ألكثر من ستة أشهر باالعتماد على المساعدة  :مرحلة اإلنهاء
 .مع المواجهة، التذكير، إيجاد البدائل، تجنب الزالت واالنتكاسات حسب مقتضى الحاجة

، تتميز الصحية لالتصاالتيقدم هذا النموذج أربعت خطوات :الصحية االتصاالتعملية  نموذج -
 .  بالتأثير المتصل، والشكل التالي يوضح صيرورة عملية االتصال، لتحقيق تأثير صحي تجاه المستهدفين

 .الصحية االتصاالتنموذج عملية : (0-0)الشكل رقم 
 
 

 

 

 

 

 

 

والتوزيع، عمان، األردن، ، دار المناهج للنشر واالجتماعيردينة عثمان يوسف، التسويق الصحي  :المصدر
 .004، ص 0550

عمليةاإلتصاالت

 الصحية

تطوير اإلستراتيجية  
 والتخطيط 

تطوير واختيار 
المفاهيم، 

 وسائل، مواد 

 تطبيق البرنامج  تقييم التأثير وإجراء 

1 

2 

3 
4 

 عملية االتصاالت الصحية



حمالت التسويق االجتماعي في سلوك المستهلك تأثيرالجانب النظـــــــــري               
 

 

44 
 

 (0550ردينة، ):وفيما يلي إيجاز للمراحل األربع

ضمن هذه المرحلة يتم وضع الخطط الالزمة التي ستزود المشروع : التخطيط إستراتيجيةوير تط -0.ب
 .واألنشطة التي ستستخدم، وتحديد طرق تقييم النتائج الفعالة تصاالت، بوضع سياسة لالبالبرامج

ضمن هذه المرحلة يتم تطوير مفهوم الرسائل :  تطوير واختبار المفاهيم، الوسائل، المواد  -9.ب
وتحديد المستهدفين فيها من خالل استخدام طرق البحث وتحديد المستلزمات ذلك وبعد تحديد الرسائل 

 .بالجمهور المستهدف واالتصالن خالل التطبيق والمواد الالزمة، سوف تختبر م

هنا يتم عرض البرنامج إلى الجمهور المستهدف، ويتم تطبيق ذلك ومن ثم : تطبيق البرنامج -0.ب
متابعة ردود أفعال الجمهور المستهدف بهذا البرنامج، ومن ثم القيام بتنظيم هذا البرنامج وإجراء التعديل 

 .المطلوب عليه

وفي هذه المرحلة يتم تقييم البرنامج من خالل استخدام طرق التقييم : أثير وإجراء التصفيةتقييم الت -1.ب
 .والنشاطات االتصالوخطط  إستراتيجيةالمحدد لهذا البرنامج في المرحلة األولى ومن ثم إعادة صياغة 
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 :خالصة الفصل

من خالل هذا الفصل تعرفنا على التسويق االجتماعي في المبحث األول وأهميته وأهدافه، وعناصره 
وأسسه، والمزيج التسويقي الخاص به، وتطرقنا في المبحث الثاني إلى سلوك المستهلك والعوامل المؤثرة 

جموعة من الدراسات السابقة فيه، وذكرنا النماذج المفسرة له ومراحل اتخاذ القرار الشرائي، وقمنا بتحليل م
منها العربية وأخرى أجنبية، وبينا تأثير حمالت التسويق االجتماعي على سلوك المستهلك يالضبط في 

 .الجانب الصحي في المبحث الثالث
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:تمهيد  

إلى أبعاد لتأثير حمالت التسويق االجتماعي على سلوك المستهلك بشكل في الفصل األول تم التطرق  لقد
عام، وسنحاول من خالل هذا الفصل معرفة أثار ذلك على المستهلك الجزائري، بالتركيز على الحمالت 
االجتماعية الموجهة نحو التوعية بمخاطر مرض السكري، بتوجيه إستبيان على عينة من المواطنين 

الحمالت التي تقوم بها جمعية الحياة التي ترعى هذا الجانب في المنطقة على سلوك  لقياس مدى تأثير
 .المستهلك
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 :عرض جهة الحملة االجتماعية والمستهدفين منها:المبحث األول

لمرضى السكري، والمستهدفين منها هي عينة " الحياة"بالنسبة للجهة المطلقة للحملة فتتجلى في جمعية 
المستفيدين من نشاطاتهم، فهي جمعية خيرية ترعى عملية التكفل بالمرضى، باإلضافة إلى إقامة من 

حمالت التوعية للحد منه، فالجمعيات الخيرية هي أساس نشاطات حمالت التسويق االجتماعي في 
 .العادة، ما يتطلب التعرف على خصائصها وأهميتها، إضافة إلى التعرف على الجمعية محل الدراسة

 :مفهوم الجمعيات الخيرية، أهميتها وخصائصها:المطلب األول
حمالت التسويق تندرج الجمعيات الخيرية من أهم المنظمات غير ربحية، التي تطلع بدور كبير في القيام ب

 .االجتماعي، وتحقيق أهدافه، ما يتطلب التعرف على مدلولها بشكل عام

 .مفهوم الجمعيات الخيرية: أوال
كل مجموعة من األعضاء :" فرأى أن الجمعية هي الدكتور عبد الرافع موسى تعريفا عاماعرفها 

موسى عبد ).يدخلون نظاما يحكم طريقة ونظم تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله" طبيعيين أو معنويين
 .(00، صفحة 0988الرافع، 

يات اختيارية ينظمها األفراد على الجمعيات الخيرية التعاونية هي جمع: وعرفها جيمس بيتر وأرباس بقوله
أسس ديمقراطية على حاجتهم عن طريق العمل المتبادل، حيث يكون الدافع األول لهذا التنظيم هو أن أداء 

 (084أبو كمال حمدي، صفحة ).هذا العمل المفيد يعود بالنجاح وبأفضل الجزاء

 .خصائص الجمعيات الخيرية: ثانيا
 (304، صفحة 0550جميل صالح، ):تتجلى خصائص أي جمعية خيرية ب

المؤسسات الخيرية هي مؤسسة أو تنظيم هيكلي بمعنى أنها تشكل بناء مؤسساتيا وجهاز  :المؤسساتية .0
إداريا وبشريا قائما على أسس وقواعد ال يجعله يختلف عن باقي المنظمات والهيئات السياسة واإلقتصادية، 

من هذا البناء المؤسساتي أصبح لكثير من المنظمات غير الهادفة للربح القوة والنفوذ ما جعل منها  فإنطالقا
 .تفرض وجودها في كثير من دول العالم خصوصا في الدول الكبرى 
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فالجمعيات الخيرية ال تستهدف في عملها على تحقيق الربح، بل تقوم على مبدأ الالربحية،  :التطوعية .9
كات اجتماعية، تقوم بدعم العمل الجماعي التطوعي الناشئ أصال من الرغبة في فهي عبارة عن حر 

 .التعاون والمساعدة والتضامن

أي عدم تبعيتها أي منظمة ألي جهة أو حزب أو فرد أو جماعة، وهذا يوفر جو لممارسة  :االستقاللية .0
 (080، صفحة 0556نب، ليندة زي).دورها الحيوي، ويسمح لها بتحقيق أهدافها وعدم خضوعها لغيرها

إن عنصر التعقيد يقصد به تعدد المستويات التنظيمية داخل المنظمة، وكذا انتشارها الجغرافي  :التعقيد .1
 ..، فكلما زاد إنتشارها زادت فعاليتها

ويتوج ذلك بعدم وجود نزاعات داخل المنظمة، بما يمكن أن يؤثر على مستوى أدائها فكلما  :التجانس .0
نزاعات سليمة كلما أدى ذلك للوفاق داخل المنظمة ومنه إحداث التجانس واالستقرار داخل كانت جل هذه ال

 .فروعها

ويقصد به قدرة الجمعية على التكييف مع التطورات الدولية والمحلية، فكلما : القدرة على التكييف .0
ف عادة ما يأخذ استطاعت الجمعية التكييف من الوضع كلما أدى ذلك إلى تحقيق الفعالية، وهذا التكيي

 :ثالثة أنواع

 .ويقصد به استمرارية الجمعية مدة طويلة: التكييف الزمني -

 .ويقصد به استمرارية الجمعية وفقا لتعاقب األجيال: التكيف الجيلي -

ويقصد به قدرة الجمعية على إحداث تعديالت على مستوى أنشطتها وذلك قصد : التكيف الوظيفي -
 .التكيف مع الظروف الجديدة

 .أهمية الجمعيات الخيرية: ثالثا

كغيرها من المؤسسات على وضع األسس السليمة إلدارة القوى البشرية، فهي تهدف إلى تعمل الجمعيات 
تنظيم المجتمع، من خالل تنظيم وتخطيط القوى البشرية فيه، فغالبا ما يكون اإلنسان محور اهتمام هذه 

 من الكثير منها تعاني التي المشكالت من التخلصالجمعيات، فهو يشكل حجر أساس لها، فهي تسهم في 
، وتقديم المساعدة لمن هم كالتسول، والحد من بعض الظواهر الوعي وغياب والجهل، كاألمية، المجتمعات
 .(00، صفحة 0556أمجد جميل صبحي اإلمام، ).بحاجة إليها
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 :تحديد الجهة المشرفة على الحملة االجتماعية: المطلب الثاني
، بتركيزها على البواقي والتي تعنى بالمجال الصحيمن أهم الجمعيات الناشطة في أم جمعية الحياة تعد 

 .وتقديمها العديد من المعونات للمرضىبإقامتها العديد من الحمالت للتوعية والحد منه، ، مرض السكري 

، وهذا بالمقر 0500|58|00لمرضى السكري في يوم " الحياة"تأسست جمعية :تأسيس الجمعية: أوال -
ي خالد بدائرة عين مليلة، كما تقوم الجمعية منذ نشأتها بعدة نشاطات السابق لفرع الغابات نهج سويك

مختلفة ومفيدة لصالح مرضى السكري، أين يتجلى هدفها في الحد من تفشي هذا المرض في المنطقة، 
 .ومساعدة مرضى هذا المرض

 :لجمعية فياليومية لنشاطات التتجلى أهم :نشاطات الجمعية: ثانيا -

 رح دور هذه الجمعية الخيرية وكيفية االنخراط بهااستقبال المرضى وش. 

  تقديم األدوية بأنواعها خاصة األنسولين بأنواعه، وكذلك أجهزة قياس نسبة السكر في الدم، وأجهزة
 .قياس ضغط الدم، الكراسي المتحركة، المساعدات على الحركة، الحفاظات

  الدخل المحدود المساهمة في إجراء العمليات الجراحية للمرضي ذوي. 

  إجراء التحاليل الطبية الخاصة بمرضى السكري. 

  (.إكتشاف المرض)القيام بتحاليل مخبرية تتمثل في قياس نسبة السكر في الدم على مستوى واسع 

  محاولة مساعدة المرضى غير مؤمنين اجتماعيا، بالسعي إليجاد بدائل تأمينية لدى الهيئات الوصية
 . على ذلك

 بأيام تحسيسية على مستوى مقر الجمعية حول مرض السكري، أسبابه، أعراضه، طرق  تقوم الجمعية
الوقاية منه، وكيفية التعامل معه، خاصة من خالل تنظيم أيام سنوية بالتنسيق مع أطباء مختصين وهذا 

 .على مستوى مقر دار الشباب مولود قاسم

  ،وتوجيهها إلى الذين هم بحاجة إليها استقبال الهبات والمساعدات الطبية من مؤسسات وجمعيات
 (.خاصة األدوية وشرائح الكشف)
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والغالب على عمل الجمعية أنها تركز على حمالت التوعية للحد من هذا المرض الذي تفشى بشكل كبير 
في المنطقة، بسبب رئيسي وهو العادات االستهالكية غير سليمة، مما جعلها تركز على النمط اإلستهالكي 

 (.التأثير على السلوك)ن خالل شراء المنتجات الصحية السليم، م

 :عرض إجراءات ومراحل الدراسة الميدانية وتحليلها:الثانيالمبحث 
 يستعرض هذا المبحث منهجية الدراسة، واألدوات التي اختارها الباحث إلجرائها، وكذلك مجتمع الدراسة

 من صدق أداة الدراسة، وكيفية التحقق من ثباتوعينته وخصائصها، والطريقة التي اتبعها الباحث للتأكد 
 األداة 

 :اإلطار العام للدراسة: المطلب األول
بالنسبة للدراسة فقد استهدفت إقليم نشاط جمعية الحياة في مدينة عين مليلة، من خالل طرح         

ري، من أجل استبيان لجمع البيانات األولية حول تأثير نشاطاتها على المواطنين، خاصة مرضى السك
معرفة تأثير الحمالت التي تقوم الجمعية فيما يخص اعتماد نمط استهالكي صحي، والذي يتجسد في 

 .تغيير السلوك االستهالكي

 :استعراض فرضيات الدراسة التطبيقية: أوال

 :تتجلى الفرضيات المزمع اختبارها في

0- H0 : 5.50ال يوجد أثر التعليم على سلوك المستهلك عند مستوى داللة. 

 H1 :5.50التعليم على سلوك المستهلك عند مستوى داللة  يوجد أثر. 
9- H0 : 5.50ال يوجد أثر التوعية على سلوك المستهلك عند مستوى  داللة. 
- H1: 5.50يوجد أثر التوعية على سلوك المستهلك عند مستوى  داللة. 
0- H0: 5.50ال يوجد التغيير على سلوك المستهلك عند مستوى داللة. 
- H1 : 5.50يوجد التغيير على سلوك المستهلك عند مستوى داللة. 
1- H0 : 5.50ال يوجد أثر التنظيم على سلوك المستهلك عند مستوى داللة. 
- H1 : 5.50يوجد أثر التنظيم على سلوك المستهلك عند مستوى داللة. 
0- H0 : 5.50ال يوجد أثر الضغط على سلوك المستهلك عند مستوى داللة. 
- H1 : 5.50الضغط على سلوك المستهلك عند مستوى داللة يوجد أثر. 
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0- H0 : 5.50ال يوجد أثر الدفاع على سلوك المستهلك عند مستوى داللة. 
- H1 : 5.50يوجد أثر الدفاع على سلوك المستهلك عند مستوى داللة. 

 :نموذج الدراسة: ثانيا
 :ح في الشكل التالييتكون نموذج الدراسة من ستة متغيرات مستقلة ومتغير تابع، كما هو موض

 نموذج المتغيرات(: 0-0) الشكل 
 

 
 

 
 
 
 

 

 من إعداد الطالبة: المصدر

 :المتغيرات المستقلة -
  تكوين معلومات حول المرض وأعراضه وأسبابه وطرق العالج منهيساهم في : التعليم. 

 هي عرض اآلثار الجانبية للمرض وتساهم في تأثير األفراد على بعضهم: التوعية. 

 ويقصد به تعيير سلوكيات األفراد وتغيير بعض معتقداتهم الخاطئة: التغيير. 

 ألماكن بالمراقبة المستمرة لعدم الوقوع يساهم التنظيم المستمر لحمالت التوعية في مختلف ا: التنظيم
 .في هذا المرض

 هو الضغط على الممونين للمواد الغذائية بتقديم األفضل: الضغط. 

 هو مساهمة الجمعيات والهيئات الحكومية في إقناع األفراد في تبني أفكار وسلوكيات صحية : الدفاع
 .جديدة حول المرض

 المتغيرات المستقلة

 التعليم

 المتغير التابع

 سلوك المستهلك
 التوعية

 التغيير

 التنظيم

 الضغط

 الدفاع
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 :المتغير التابع -
 يمثل مدى مساهمة تأثيرات المتغيرات الستة على األفراد: المستهلك سلوك. 

 :مجتمع وعينة الدراسة-0
أولئك الذين يقطنون بالقرب من ، فقد تم التركيز على بسبب طبيعة موضوع الدراسة: مجتمع الدراسة -

 .الجمعية، ولهم دراية بأعمالها، وهذا في دائرة عين مليلة والية أم البواقي

ح استبيانات إلكترونية عليهم، من ، تم طر من السكان 05 قدرهاتم التركيز على عينة :الدراسة عينة -
أجل قياس تأثير مدى الحمالت التي تقوم به الجمعيات في سبيل التوعية والحد من تأثير مرض السكري 

 .على سلوكهم الشرائي اليومي للمنتجات التي يستهلكونها

 :مكونات االستبيان -9

 :، فقد تم تصميمها بمحورينة لإلستبانة الموضوعة لدراسة العالقة ما بين المتغيرينبالنسب

 ......(.الجنس، السن)محور يحتوي على معلومات متعلقة بالخصائص الديمغرافية للعينة  -

المتغير )على سلوك المستهلك ( المتغير المستقل)يخص آلية عمل حمالت التسويق االجتماعي  محور -
 :، وهو بدوره ينقسم إلى محورين(التابع

 أبعاد حمالت التسويق ويحتوي هذا المحور من االستبيان على فقرات حول : المحور األول
 :هي ستةأبعادو  االجتماعي

 .التعليميحتوي ستة فقرات حول : البعد األول -

 .يحتوي على ستة فقرات حول التوعية :البعد الثاني -

 .يحتوي على ثالث فقرات حول التغيير: البعد الثالث -

 .يحتوي على ثالث فقرات حول التنظيم: البعد الرابع -

 .يحتوي على ثالث فقرات حول الضغط: البعد الخامس -

 .يحتوي على ثالث فقرات حول الدفاع :البعد السادس -
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 سلوك فقرات حول  ستة ويحتوي هذا المحور من االستبيان على: الثاني المحور
 .فقرة موزعة على عينة الدراسة( 09)وقدر عدد فقرات المحورين ب  المستهلك

 :أداة القياس-0
لسهولة فهمه وتوازن ، فقد تم اختيار مقياس ليكارت الخماسي، بالنسبة ألداة القياس المعتمدة في االستبيان

وفقا للدرجات،  حيث يشير إلى مدى موافقة أفراد العينة على كل عبارة من العبارات المقدمة،درجاته، 
غير موافق بشدة، وبالنسبة لمدى اإلجابات فكانت محددة  –غير موافق  -محايد –موافق  -موافق بشدة 

 :كالتالي
 (.أدنى نقطة في المقياس 0أعلى نقطة و0) 4=0-0: المدى -
 (.عدد الدرجات/ المدى = طول المدى )5.8= 4/0: طول المدى -
 .0.8= 0+5.8، 0لتحديد الحد األدنى نضيف أدنى نقطة في السلم وهي  -

 :باقي الحدود مبينة في الجدول األتيف
 درجات الموافقة لمقياس ليكارت الخماسي(: 0-9)جدول رقم

 ] 0- 4.0] ] 4.0-3.4]  ] 3.4- 0.6]  ] 0.6-0.8]  ]0.8 -0] درجة الموافقة
غير موافق  الوسط الحسابي

 بشدة
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق

 من إعداد الطالبة: المصدر

نهالبد من التأكد من موثوقية أداة القياس المستخدمة حيث تعكس إختبار الفرضيات فإقبل إجراء البحث و 
 .كرونباخ ات أداة الدراسة، ولهذا استخدمنا معامل الثبات الفاكككظزعتاالموثوقية درجة ثب

 :صدق وثبات أداة الدراسة الـتأكد من-1
قية أداة الدراسة، تم عرض االستبيان أوال على المشرف والذي قام اصدمللتأكد من : بالنسبة للصدق-أ

بتصحيح أولي، ثم تم عرضه على مجموعة من األساتذة المحكمين، أين تم حذف عبارات وإضافة أخرى، 
 .علميةبما يحقق بيانات ذات قيمة 

 عدة مرات توزيعهد بالثبات أن يعطي االستبيان نفس النتائج إذا أُعيد صيق: بالنسبة للثبات-ب
تساق النتائج، حيث يستخدم من أجل ذلك معامل ألفا كرونباخ، حيث كانت إيدل الثبات على كما متتالية، 
 :ا موضحة في الجدول التاليعليه المتحصلالنتائج 
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 :كرونباخ ثبات فقرات االستبيان لكل المتغيرات باستخدام معامل ألفا اختبار(:9 - 9)جدول 
 ألفا كرونباخ عدد العبارات األبعاد
 87.2% 6 التعليم
 92.1% 6 التوعية
 86.5% 3 التغيير
 81.0% 3 التنظيم
 82.8% 3 الضغط
 88.3% 3 الدفاع

 93.8% 6 سلوك المستهلك
 96.2% 08 إجمالي الفقرات
 .SPSSمن إعداد الطالبة اعتمادا على برنامج : المصدر

 65%كلها قيمة أكبر من لفقرات االستبيان،  كرونباخ نالحظ أن معامل ألفا همن خالل الجدول أعال
 .ما يدل على ثبات عبارات اإلستبيان، %96.0، فقد بلغ متوسط القيم (القيمة المعيارية المقبولة)

 :تحليل النتائج: المطلب الثاني -
قبل وضع األدوات المستخدمة في تحليل النتائج، تم إخضاع أوال البيانات إلختبار أهي تتبع التوزيع      

 .الطبيعي أم ال، وهذا لتشخيص األدوات المناسبة مع كل توزيع

 :طبيعة التوزيعإختبار : أوال
ألن حجم العينة ( kolmogorov-Smirnov)تم اإلعتماد على إختبار  إلختبار طبيعة التوزيع

 :والنتائج كانت موضحة في الجدول التالي ،05 يساوي 
 اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة(: 0-9)الجدول رقم 

 مجتمعةالمتغيرات التابعة  المتغيرات المستقلة مجتمعة المتغيرات 
 0.1.01 1.911 مستوى الداللة

 ةالصفري يةالفرض رفض ةالصفري يةقبول الفرض النتيجة
 SPSSباالعتماد على نتائج  طالبةمن إعداد ال :المصدر
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وسلوك  (sig>0.05)0%وهي أكبر من  %05حمالت التسويق االجتماعيمستوى الداللة لفقد بلغ 
قبول الفرض الصفري القائل بأن  ومن هنا نستطيع القول، (sig>0.05)أي  0%المستهلك أكبر من

 :االعتماد للقيام بالتحليل على استخدام األدوات التاليةبيانات المتغيرات موزعة طبيعيا، وبالتالي يمكننا 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، من أجل اإلجابة على أسئلة الدراسة ومعرفة األهمية  -

 النسبية؛
 ودرجة األثر بين متغيرات الدراسة؛معامل االرتباط لقياس نوع  -

 حمالت التسويق االجتماعي وسلوك المستهلكإلجابات أفراد العينة بين  ANOVAتحليل التباين األحادي 

 :تحليل النتائج المتعلق بالشق األول من االستبيان: ثانيا -

 :كانت موضحة في الجدول التاليفالنتائج المتحصل : بالنسبة لمعامل الجنس -
 :الجنس حسب العينةتوزيع مفردات : (1-9)جدول

 
 اإلنــــــــــاث الذكــــــور

 النسبة التكرار النسبة التكرار
13 26% 37 74% 

 .االستبيانعلى ضوء نتائج  ةإعداد الطالبمن : المصدر
، ممعا 06% العذكور، فعي حعين بلغعت نسعبة مشعاركة إنعاث04%يتضح معن الجعدول أن عينعة الدراسعة هعم 

 .48%يظهر أن نسبة المشاركة لدى اإلناث أكبر من الذكور بما يعادل 
في الجدول فالنتائج المتحصل عليها كانت كما هي موضحة :توزيع مفردات العينة حسب السن-

 :التالي
 :السنحسب  العينةتوزيع مفردات  :(0-9)جدول 

 سنة 01أكبر من  01إلى  10من  11إلى  00من  سنة 01إلى  91من 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

34 68% 7 14% 5 10% 4 8% 
 .االستبيانعلى ضوء نتائج  ةمن إعداد الطالب: المصدر
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سعنة وهعي تمثعل أعلعى  35إلعى  05أعمعارهم معن  تبلغع ،معن عينعة الدراسعة 68%أن  يتضح من الجعدول
إلعى  40سنة، أما نسعبة األفعراد العذين أعمعارهم معن  45الى  30بلغت أعمارهم من  04%، ومشاركة نسبة
ة سعنة، ومنعه نسعتنتج أن أكثعر فئع 05هي لألشخاص األكبر معن  8%، واألقل نسبة 05%سنة بلغت  05

، ويرجعع هعذا بشعكل خعاص إلعى سعهولة سعنة 35إلعى  05أجابت على االستبيان هعي الفئعة العمريعة معا بعين 
 .استهدافها باالستبيان اإللكتروني، والذين هم في معظمهم من المعروفين لدى الباحث

فالنتائج المتحصل عليها كانت كما هي موضحة :توزيع مفردات العينة حسب المستوي التعليمي -
 :الجدول التاليفي 

 حسب المستوى التعليمي العينةتوزيع مفردات : (0-9)جدول 
 جامعي ثانوي 

 النسبة التكرار النسبة التكرار
03 06% 30 74% 

 .االستبيانعلى ضوء نتائج  ةمن إعداد الطالب: المصدر
، 04%فوصلت نسبتهم إلى  وبالنسبة للجامعيين، ثانوي من عينة الدراسة مستواهم  06% يتضح أن

وبالتالي فالعينة لها دراية كافية ومنه نستنتج أن أكثر فئة أجابت على االستبيان هي الفئة الجامعية، 
 .بالموضوع المثار

فالنتائج المتحصل عليها كانت كما هي موضحة في :الوضعية المهنيةحسب  العينةتوزيع مفردات  -
 :الجدول التالي

 :الوضعية المهنيةحسب  العينةتوزيع مفردات : (0-9)جدول 
 عامل حر موظف طالب

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
03 46% 16 32% 11 22% 

 .االستبيانعلى ضوء نتائج  ةمن إعداد الطالب: المصدر
مععن عينععة  46%يبععين أن و ، الوضعععية المهنيععةتوزيععع عينععة الدراسععة حسععب متغيععر  (0-0)يبععين الجععدول 

، 0.0%بلغت أصحاب االعمال الحرة ف، أما نسبة موظفون  30%تمثل أعلى نسبة، ووهي طالب الدراسة 
 .وهي األقل نسبة، وعليه فأكثر أفراد العينة هم من الطالب
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 (:المتغيرات المستقل والمتغير التابع)ستبيان تحليل البيانات المتعلقة بالجزء الثاني من اإل -الثاث
تحليل اإلجابات من خالل حساب الوسط الحسابي واالنحراف يتم :دراسة االتجاه العام لإلجابات-0

 .، وباألخذ بمدى مقياس ليكارت المعتمدالمعياري 

الوسط الحسابي وإسقاطه على المدى، كانت لنا االنحراف المعياري و  بعد حساب: تحليل فقرات البعد األول-0-0
 :النتائج المبينة في الجدول التالي

 :ات التعليمالحسابي واالنحراف المعياري لفقر الوسط (: 1-9)جدول رقم
 .SPSSة اعتمادا على مخرجات من إعداد الطالب: المصدر

الأوافق   الرقم
 بشدة

ال 
 أوافق

أوافق  أوافق محايد
 بشدة

متوسط ال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 عالية 0.769 3.98 9 35 3 2 1 العدد 0س 

 18.0 70.0 6.0 4.0 2.0 النسبة

 عالية 0.714 3.98 10 31 7 2 0 العدد 9س 

 20.0 62.0 14.0 4.0 0 النسبة

 عالية 0.820 3.98 10 34 2 3 1 العدد 0س 

 20.0 68.0 4.0 6.0 2.0 النسبة

 عالية 0.958 3.98 15 25 5 4 1 العدد 1س 

 30.0 50.0 10.0 8.0 2.0 النسبة

 عالية 1.030 3.80 10 30 2 6 2 العدد 0س 

 20.0 60.0 4.0 12.0 4.0 النسبة

 متوسطة 1.226 3.30 9 17 9 10 5 العدد 0س 

 18.0 34.0 18.0 20.0 10.0 النسبة

 المجموع

 

 عالية 1.001 0.100
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الوسععط الحسععابي واالنحععراف المعيععاري و درجععة الموافقععة وذلععك بالنسععبة لكععل ( 0-6)يوضععح الجععدول رقععم
، ، حيعععععث نالحعععععظ أن كعععععل معععععن العبعععععارات األولعععععىالتعلـــــيمبععععععد التعععععي تعكعععععس  السعععععتة العبعععععاراتعبعععععارة معععععن 

، بينمعععا العبعععارة ]0-4.0[فعععي حعععدود المجعععال  عاليعععةتحصعععلت علعععى درجعععة  ، الرابععععة والخامسعععةالثالثعععةالثانية،
، وذلك حسب المقياس المستخدم في ]3.4-0.6[في حدود المجال  متوسطةتحصلت على درجة  السادسة

( 3.98)األولعى والثانيعة والثالثعة والرابععة علعى نفعس المتوسعط العذي قعدر باسة، حيعث تحصعلت العبعارة الدر 
علععععععى التوالي،تليهمالخامسععععععة بمتوسععععععط ( 5.908)، (5.805)، (5.004)، (5.069)وانحععععععراف معيععععععاري 

معععا ، م(3.35)متوسععط حسععابي مقععدرة بثععم يليهععا السادسعععة واألخيرةب،(0.535)وانحععراف معيععاري ( 3.85)
معلومات حول مرض السكري وأعراضه وأسبابه وطرق الحد والعالج منه بدرجة أكبر من تشكل  تشكليبرز 

 .معلومات حول تطورات مرض السكري في الوالية

تشعكل معلومعات حعول معرض السعكري  على عاليةوتدل هذه النتائج على أن غالبية أفراد العينة توافق بدرجة 
وأعراضه وأسبابه وطرق الحد والعالج منه، وأيضا دلت أن بعض أفراد العينة بدأت تتشكل لديها معلومعات 

( 3.83)حيععث قعدر المعععدل الععام للمتوسععطات الحسععابية ب، حعول تطععورات معرض السععكري بدرجعة متوسععطة
 (.5.038)ي قدر بوبانحراف معيار  [4.0-3.4[والمحصورة في حدود المجال 

الوسط الحسابي وإسقاطه على المدى، كانت لنا االنحراف المعياري و  بعد حساب:تحليل فقرات البعد الثاني-0-9
 :النتائج المبينة في الجدول التالي

 .ات التوعيةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقر (: 2-9)جدول رقم

الأوافق   الرقم
 بشدة

ال 
 أوافق

أوافق  أوافق محايد
 بشدة

متوسط ال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 

 0س 

 متوسطة 1.157 3.26 7 24 8 9 5 العدد

 8.0 48.0 16.0 18.0 10.0 النسبة

 متوسطة 1.272 3.34 7 24 4 9 6 العدد 
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 .SPSSة اعتمادا على مخرجات من إعداد الطالب: المصدر

الوسععط الحسععابي واالنحععراف المعيععاري و درجععة الموافقععة وذلععك بالنسععبة لكععل ( 8-0)يوضععح الجععدول رقععم
الثالثععة، الرابعععة ، حيععث نالحععظ أن كععل مععن العبععارات التوعيــةبعععد التععي تعكععس  السععتة عبععارة مععن العبععارات

على اتحصعلت الثانيعةاألولىو بينمعا العبارة، [4.0-3.4[في حعدود المجعال عاليةتحصلت على درجة والخامسة 
، وذلععععك حسععععب المقيععععاس المسععععتخدم فععععي الدراسععععة، حيععععث ]3.4-0.6[فععععي حععععدود المجععععال  متوسععععطةدرجععععة 

، وهعذا معا (0.560)معيعاري  ف، وانحعرا(3.00)الخامسة والسادسة كأعلى متوسطقدر ب تحصلت العبارة 
تليهم  ،بعدها تأتي العبارة الثالثة ثم الرابعة ،مدى إسهام ثقافة المريض في توعية األفراد من حولهدل على 

، (3.60)، (3.66)المتوسعععطات الحسععععابية المرجحعععة المقععععدرة ب ليعلعععى التععععوا الثانيعععة ثععععم األولعععى واألخيععععرة
لحمعععععالت واإلشعععععهارات والصعععععور والفيعععععديوهات لتععععععديل مسعععععاهمة مختلعععععف اممعععععا يبعععععرز  ،(3.06) ،(3.34)

 14.0 48.0 8.0 18.0 12.0 النسبة 9س 

 

 0س 

 عالية 1.222 3.66 10 29 0 6 5 العدد

 20.0 58.0 0 12.0 10.0 النسبة

 عالية 1.105 3.62 8 27 7 4 4 العدد 1س 

 16.0 54.0 14.0 8.0 8.0 النسبة

 عالية 1.065 3.74 8 32 3 3 4 العدد 0س 

 16.0 64.0 6.0 6.0 8.0 النسبة

 عالية 1.065 3.74 8 32 3 3 4 العدد 0س 

 16.0 64.0 6.0 6.0 8.0 النسبة

 وعالمجم

 

0.00
1 

 عالية 0.974
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السععلوكيات االسععتهالكية وعمليععات التوعيععة المقامععة فععي المسععاجد فععي التعععرف علععى مععا يجععب معرفتععه حععول 
 . مرض السكري 

التأثر بشكل كبيعر معن الحمعالت على  عاليةوتدل هذه النتائج على أن غالبية أفراد العينة توافق بدرجة 
حيععععث قععععدر المعععععدل العععععام  الفيسععععبوك، وبثقافععععة المععععريض فععععي التوعيععععة حععععول مععععرض السععععكري،المقامععععة فععععي 

وبعععانحراف معيعععاري قعععدر  [4.0-3.4[والمحصعععورة فعععي حعععدود المجعععال ( 3.065)للمتوسعععطات الحسعععابية ب
 (.5.904)ب

 الوسط الحسابي وإسقاطه على المدى،االنحراف المعياري و  بعد حساب: تحليل فقرات البعد الثالث 0-0
 :كانت لنا النتائج المبينة في الجدول التالي

 .ات التغييرالوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقر (: 01-9)جدول رقم
 .SPSSة اعتمادا على مخرجات من إعداد الطالب: المصدر

الوسععط الحسععابي واالنحععراف المعيععاري و درجععة الموافقععة وذلععك بالنسععبة لكععل ( 9-0)يوضععح الجععدول رقععم
كل العبارات الثالثة تحصلت على درجعة ، حيث نالحظ أنالتغييربعد التي تعكس  الستة عبارة من العبارات

وأن  ،وذلعععععععععك حسعععععععععب المقيعععععععععاس المسعععععععععتخدم فعععععععععي الدراسعععععععععة ،[4.0-3.4[عاليعععععععععة فعععععععععي حعععععععععدود المجعععععععععال 
المتوسعطات الحسعابية المرجحعة  ليعلعى التعوا الثانية وتليها األولىدرجة ثم  أعلى الثالثةتحصلت علىالعبارة

الأوافق   الرقم
 بشدة

ال 
 أوافق

أوافق  أوافق محايد
 بشدة

امتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 3.56 4 33 3 7 3 العدد 0س 

 

 عالية 1.033

.14 6.0 النسبة
0 

6.0 66.0 8.0 

 عالية  1.069 3.60 9 23 9 7 2 العدد 9س 

.14 4.0 النسبة
0 

18.0 46.0 18.0 

 عالية 1.010 3.80 10 28 7 2 3 العدد 0س 

 20.0 56.0 14.0 4.0 6.0 النسبة

 عالية 0.920 0.000 المجموع
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ز مععدى مسععاهمة الحمععالت المقامععة فععي كيفيععة الوقايععة مععن يبععر ممععا ،(3.06)، (3.65)، (3.85)المقععدرة ب
 .المرض من جانب االستهالك وتكوين معتقدات حوله

علععى مسععاهمة الحمععالت فععي تكععوين  عاليععةالبيععة أفععراد العينععة توافععق بدرجععة وتعدل هععذه النتععائج علععى أن غ
حيعث قعدر المععدل ، رصيد معرفعي حعول كيفيعة الوقايعة معن معرض السعكري خاصعة فعي الجانعب االسعتهالكي

وبانحراف معياري قدر  [4.0-3.4[والمحصورة في حدود المجال ( 3.603)العام للمتوسطات الحسابية ب
 (.5.905)ب
الوسط الحسابي وإسقاطه على المدى، كانت لنا اإلنحراف المعياري و  بعد حساب: تحليل فقرات البعد الرابع-0-1

 :النتائج المبينة في الجدول التالي
 .ات التنظيملفقر الوسط الحسابي واالنحراف المعياري (:00-9)جدول رقم

 
 
 
 
 

 
الم

صدر
من : 

إعدا
د 

 .SPSSة اعتمادا على مخرجات الطالب

الوسط الحسابي واالنحعراف المعيعاري و درجعة الموافقعة وذلعك بالنسعبة لكعل ( 05-0)يوضح الجدول رقم
العباراتتحصلت على درجعة عاليعة كل  حيث نالحظ أن، التنظيمبعد التي تعكس  الستة عبارة من العبارات

،حيث أن وذلعععععععععععك حسعععععععععععب المقيعععععععععععاس المسعععععععععععتخدم فعععععععععععي الدراسعععععععععععة ،[4.0-3.4[فعععععععععععي حعععععععععععدود المجعععععععععععال 

الأوافق   الرقم
 بشدة

أوافق  أوافق محايد ال أوافق
 بشدة

 متوسطلا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 عالية 1.214 3.58 11 22 6 7 4 العدد 0س 

 22.0 44.0 12.0 14.0 8.0 النسبة

 عالية  0.881 4.14 18 25 4 2 1 العدد 9س 

 36.0 50.0 8.0 4.0 2.0 النسبة

 عالية 0.934 3.84 10 28 8 2 2 العدد 0س 

 20.0 56.0 16.0 4.0 4.0 النسبة

 عالية 0.868 0.100  المجموع
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المتوسعطات  ليعلعى التعواوتليهعا الثالثعة ثعم األولعى (4.04)أعلى متوسط قدر ب تحصلت علىالعبارةالثانية
عيععة مععن خععالل األطبععاء فععي مععدى مسععاهمة التو ممععا يبععرز (3.08)، (3.84)الحسععابية المرجحععة المقععدرة ب
 . عدم الوقوع في مرض السكري 

مسععاهمة التوعيععة مععن خععالل أفععراد علععى  عاليععةوتععدل هععذه النتععائج علععى أن غالبيععة أفععراد العينععة توافععق بدرجععة 
علععععى بدرجععععة عاليععععة ، ودلععععت أيضععععا مععععرض السععععكري متخصصععععين فععععي تكععععوين رأيععععه أفضععععل فيمععععا يخععععص 

 داخلعععي اتجعععاه هعععذا المعععرض إنعععذارالدوريعععة للجمعيعععات المهتمعععة بهعععذا الشعععأن فعععي تحقيعععق  مساهمةالنشعععاطات
حيععث قععدر المعععدل العععام للمتوسععطات الحسععابية ، للحمععالت فععي عععدم الوقععوع فيععه رومسععاهمة التنظععيم المسععتم

 (.5.868)وبانحراف معياري قدر ب [4.0-3.4[والمحصورة في حدود المجال ( 3.803)ب

الوسط الحسابي وإسقاطه على المدى، االنحراف المعياري و  بعد حساب: فقرات البعد الخامس تحليل -0-0
 :كانت لنا النتائج المبينة في الجدول التالي

 :ات الضغطلفقر الوسط الحسابي واالنحراف المعياري (: 09-9)جدول رقم
 .SPSSة اعتمادا على مخرجات من إعداد الطالب: المصدر

الوسط الحسابي واالنحعراف المعيعاري و درجعة الموافقعة وذلعك بالنسعبة لكعل ( 00-0)يوضح الجدول رقم
كععل العبععارات تحصععلت علععى درجععة  حيععث نالحععظ أن، الضــغطبعععد التععي تعكععس  السععتة عبععارة مععن العبععارات

، حيعععث أن العبعععارة وذلعععك حسعععب المقيعععاس المسعععتخدم فعععي الدراسعععة ،[4.0-3.4[عاليعععة فعععي حعععدود المجعععال 

الأوافق   الرقم
 بشدة

أوافق  أوافق محايد ال أوافق
 بشدة

امتوسط 
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 عالية 0.804 4.08 13 32 2 2 1 العدد 0س 

 26.0 64.0 4.0 4.0 2.0 النسبة

 عالية  0.953 3.90 12 28 4 5 1 العدد 9س 

 24.0 56.0 8.0 10.0 2.0 النسبة

 عالية 1.168 3.68 12 23 5 7 3 العدد 0س 

 24.0 64.0 10.0 14.0 6.0 النسبة

0.11 المجموع
0 

0.85
0 

 عالية
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المتوسععطات  ليعلععى التععواالثالثععة ثععم الثانيععة وتليهععا ، (4.58)أعلععى متوسععط قععدر ب تحصععلت علععىاألولععى 
عرض اآلثار السلبية لهذا المعرض تسعاهم بشعكل مما يبرز (3.68)، (3.95)الحسابية المرجحة المقدرة ب

التوصيات المقدمة من طرف الهيئعات المهتمعة  مساهمةكبير للحد منه من أسبابه ومن المنبع، كما برزت 
 . للحد من هذا المرض بالضغط على الممونين بالمواد الغذائية على تقديم األفضل

علععى عععرض اآلثععار السععلبية لهععذا  عاليععةبدرجععة  وتععدل هععذه النتععائج علععى أن غالبيععة أفععراد العينععة توافععق
حيعععث قعععدر المععععدل الععععام للمتوسعععطات ،  المعععرض تسعععاهم بشعععكل كبيعععر للحعععد منعععه معععن أسعععبابه ومعععن المنبعععع

 (.5.805)وبانحراف معياري قدر ب [4.0-3.4[والمحصورة في حدود المجال ( 3.886)الحسابية ب

الوسط الحسابي وإسقاطه على المدى، كانت المعياري و  اإلنحراف بعد حساب: البعد السادستحليل فقرات -0-0
 :لنا النتائج المبينة في الجدول التالي

 :ات الدفاعلفقر الوسط الحسابي واالنحراف المعياري (: 00-9)جدول رقم
 

 .SPSSة اعتمادا على مخرجات من إعداد الطالب: المصدر

الوسط الحسابي واالنحعراف المعيعاري و درجعة الموافقعة وذلعك بالنسعبة لكعل ( 00-0)يوضح الجدول رقم
كععل العبععارات تحصععلت علععى درجععة  حيععث نالحععظ أن، الــدفاعبعععد التععي تعكععس  السععتة عبععارة مععن العبععارات

، حيعععث أن العبعععارة وذلعععك حسعععب المقيعععاس المسعععتخدم فعععي الدراسعععة ،[4.0-3.4[عاليعععة فعععي حعععدود المجعععال 
المتوسعععطات  ليعلعععى التعععواالثانيعععة ثعععم األولعععى وتليهعععا (3.96)أعلعععى متوسعععط قعععدر ب تحصعععلت علعععىالثالثعععة 

الأوافق   الرقم
 بشدة

أوافق  أوافق محايد ال أوافق
 بشدة

امتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

  0.190 0.00 10 26 9 2 3 العدد 0س 

 20.0 52.0 18.0 4.0 6.0 النسبة عالية

 عالية  1.200 0.00 7 27 10 4 2 العدد 9س 

 14.0 54.0 20.0 8.0 4.0 النسبة

 عالية 1.100 0.20 12 28 7 2 1 العدد 0س 

 24.0 56.0 14.0 4.0 2.0 النسبة

 عالية 1.101 0.020 المجموع
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مساهمة الجهود المبذولة في التحفيز على توسيع مما يبرز ،(3.66)، (3.06)الحسابية المرجحة المقدرة ب
تبنعععي الجمعيعععات المهتمعععة بشعععكل أكبعععر معععن مسعععاهمة  اه أمعععراض أخعععرى مزمنعععةالنشعععاطات إلعععى التوعيعععة تجععع

 .سلوكيات صحية جديدة حول المرض السكري 
مسععاهمة الجهععود المبذولععة فععي علععى  عاليععةوتععدل هععذه النتععائج علععى أن غالبيععة أفععراد العينععة توافععق بدرجععة 

قدر المعدل العام للمتوسطات  حيث، التحفيز على توسيع النشاطات إلى التوعية تجاه أمراض أخرى مزمنة
 (.5.804)وبانحراف معياري قدر ب [4.0-3.4[والمحصورة في حدود المجال ( 3.093)الحسابية ب

الوسط الحسابي وإسقاطه على المدى، كانت اإلنحراف المعياري و  بعد حساب:تحليل فقرات المتغير التابع-0-0
 :لنا النتائج المبينة في الجدول التالي

 :ات سلوك المستهلكالوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقر (: 01-9)جدول رقم

الأوافق   الرقم
 بشدة

أوافق  أوافق محايد ال أوافق
 بشدة

امتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 عالية 1.027 3.92 14 26 4 4 2 العدد 0س 

 28.0 52.0 8.0 8.0 4.0 النسبة

 عالية 0.979 3.98 16 22 9 1 2 العدد 9س 

 32.0 44.0 18.0 2.0 4.0 النسبة

 عالية 1.063 3.82 13 24 6 5 2 العدد 0س 

 26.0 48.0 12.0 10.0 4.0 النسبة

 عالية 1.097 3.98 19 19 6 4 2 العدد 1س 

 38.0 38.0 12.0 8.0 4.0 النسبة

 عالية 0.892 4.02 15 25 7 2 1 العدد 0س 

 30.0 50.0 14.0 4.0 2.0 النسبة

 عالية 0.953 3.90 11 30 4 3 2 العدد 0س 

 22.0 60.0 8.0 6.0 4.0 النسبة
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 .SPSSة اعتمادا على مخرجات من إعداد الطالب: المصدر

بالنسعععبة لكعععل الوسعععط الحسعععابي واالنحعععراف المعيعععاري و درجعععة الموافقعععة وذلعععك ( 03-0)يوضععح الجعععدول رقعععم
تحصعلت علعى الستةحيعث نالحعظ أن كعل العبعارات ، سلوك المستهلكالتي تعكس  الستة عبارة من العبارات

وذلععك حسععب المقيععاس المسععتخدم فععي الدراسععة، حيععث تحصععلت ، [4.0-3.4[فععي حععدود المجععال عاليععةدرجععة 
حمالت التوعية في إعادة مساهمة على، وهذا ما دل (4.50)قدر ب والذي  الخامسة كأعلى متوسطالعبارة 

بعدهاتأتي العبارة الرابعة والثانيعة بمتوسعط متسعاوي قعدر  ،لدى المستهلك النظر في النمط االستهالكي العام
المتوسعطات الحسعابية  ، حيعث بلغعتليعلعى التعوا لثالثعة واألخيعرةاتليهم األولى ثم السادسة ثعم  ،(3.98)ب 

مسععاهمة حمععالت التوعيععة علععى طلععب منتجععات ،ممععا يبععرز (3.80)، (3.95)، (3.90)المرجحععة المقععدرة ب
التععدقيق فيمععا بعععض البيانععات التععي يحتويهععا المنععتج قبععل الشععراء، كععذا القيععام غيععر مسععببة لمععرض السععكري، و 

والتغييععر فععي اسععتهالك المععواد الغذائيععة لمععرض السععكري، واإلقبععال علععى اسععتهالك المنتجععات المسععاهمة فععي 
.المرض، ومقاطعة المنتجات ذات التأثير السلبيالعمل الخيري للحد من هذا 

مساهمة حمالت التوعية في إعادة النظر عالية وتدل هذه النتائج على أن غالبية أفراد العينة توافق بدرجة 
( 3.603)حيث قدر المعدل العام للمتوسطات الحسابية ب، لدى المستهلك في النمط االستهالكي العام

 (.5.905)وبانحراف معياري قدر ب [4.0-3.4[والمحصورة في حدود المجال 

 :قياس أكثر العناصر تأثيرا بالنسبة للحمالت ضد مرض السكري -9

األكثر تأثيرا على سلوك المستهلك، بعد ترتيب المتوسط الحسابي، فهي بالنسبة لترتيب لعناصر الحمالت 
 :موضحة في الجدول التالي

 :حمالت التسويق االجتماعيالوسط الحسابي واالنحراف المعياري (: 00-9)جدول رقم
 درجة الموافقة االنحراف المعياري  الحسابي متوسط البيان الترتيب

 عالية 1.10111 0.1100 الضغط 0
 عالية 1.10111 0.1000 التنظيم 9
 عالية 1.00112 0.1000 التعليم 0

 عالية 0.876 0.200 المجموع
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 عالية 1.10191 0.0200 الدفاع 1
 عالية 1.29110 0.0000 التغيير 0
 عالية 1.20101 0.0011 التوعية 0

 عالية 1.01110 0.0002 حمالت التسويق االجتماعي المجموع
 (00-01-2-1-0-0) الجداول رقم ة اعتمادا علىمن إعداد الطالب: المصدر

بوسععط  ســلوك المســتهلكفععي تععأثيرا كععان أكثععر العناصععر الضــغطعنصععر أن يتبععين مععن الجععدول أعععاله 
ععععرض اآلثعععار السعععلبية تعععأثير عكعععس ي، والعععذي (0685080)وانحعععراف معيعععاري ( 7688.3)حسعععابي مقعععداره 

بوسععط حسععابي مقععداره  التنظــيمو يليععه بعععد ذلععك عنصععر لمععرض السععكري للحععد منععه مععن أسععبابه ومععن المنبععع،
تأثير في عدم مساهمة التوعية من خالل األطباء له ، لتأكيد أن(5.86858)وانحراف معياري ( 3.8033)

وانحععراف معيععاري ( 3.8360)بوسععط حسععابي مقععداره التعلــيم ثععم يععأتي عنصععر ، الوقععوع فععي مععرض السععكري 
معلومعععات حعععول معععرض السعععكري وأعراضعععه وأسعععبابه وطعععرق الحعععد  تشعععكلأن ، ممعععا يعععدل علعععى (5.03859)

نحعراف معيععاري او ( 3.0933)بوسعط حسععابي مقعداره  الـدفاعثم يعأتي عنصععر ،والععالج يسعاهم فعي الحععد منعه
مساهمة الجهود المبذولة في التحفيز على توسعيع النشعاطات إلعى التوعيعة أن ، مما يدل على (5.80405)

( 3.6033)بوسط حسابي مقداره  التغييرثم يأتي عنصر ، يساهم في الحد منها تجاه أمراض أخرى مزمنة
المقامة في كيفية الوقاية من المرض مساهمة الحمالت ، مما يدل على أن (5.90580) معياري  نحرافإو 

يعععأتي متغيعععر فعععي األخيعععر ، و  معععن خعععالل جانعععب االسعععتهالك وتكعععوين معتقعععدات حولعععه يسعععاهم فعععي الحعععد منعععه
مسععاهمة مختلععف ، والععذييعكس (5.90465)وانحععراف معيععاري ( 3.0655)بوسععط حسععابي مقععداره  التوعيــة

ت االسعععتهالكية لععععدم الوقعععوع فعععي المعععرض، الحمعععالت واإلشعععهار والصعععور والفيعععديوهات فعععي تععععديل السعععلوكيا
 .خاصة  عمليات التوعية المقامة في المساجد في التعرف على ما يجب معرفته حول مرض السكري 

الكلععي جععاءت عاليععة، وهععذا مععا يؤكععده األفععراد علععى حمععالت التسععويق االجتمععاعي درجععة موافقععة  فععإنإجمععاال 
 ،(5.05450)المعياري يساوي وانحرافه ( 3.0639)المتوسط الحسابي الذي قدر ب 

 :اختبار وتحليل فرضيات الدراسة-0
 Anovaبالنسبةالختبارالفرضياتفقدتماالعتمادعلىتحلياللتباين

 .،ومنهتقديردرجةالمعنويةالتيتحدداعتمادالفرضيةالعدمأوالفرضيةالبديلة
 :ختبار الفرضية الفرعية األولىا 0-0



 

فصل الثاني                                     الجانب الميداني للدراسةال  

 

69 
 

 H0 :5.50التعليم على سلوك المستهلك عند مستوى داللة  وجد أثرال ي 
 H1 :5.50التعليم على سلوك المستهلك عند مستوى داللة  يوجد أثر 

 :أين كانت النتائج المتحصل عليها مبينة في الجدول التالي
 .التعليم وسلوك المستهلكإلجابات أفراد العينة بين  ANOVAتحليل التباين األحادي (: 00-9)جدول

التعليم العالقة بين 
 وسلوك المستهلك

درجة 
 الحرية

( F)قيمة 
 الحسابية

معامل 
 (R)االرتباط 

معامل 
 (R2)التحديد 

القيمة 
 (G)المعنوية 

b0=2.558 

0 4.838 0.303 0.092 0.033 b1=0.359 
 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج  ةمن إعداد الطالب: المصدر

( SIG=0.033) ومسعتوى الداللعةالمحسعوبة ( F=4.838)من خالل الجعدول أععاله يتبعين لنعا أن قيمعة 
ومنعه تعرفض الفرضعية  ،(SIG=0.05)وهعي أقعل معن المعنويعة المعتمعدة فعي الدراسعة ( 1)عند درجعة حريعة 

يوجععد أثععر للتعلععيم علععى سععلوك المسععتهلك، رغععم ضعععف معامععل الصععفرية وتقبععل الفرضععية البديلععة القائلععة بأنععه 
والعععععذي يفسععععععر (R2=0.092)بلغعععععت قيمتععععععه  الععععععذي باإلضعععععافةإلى معامععععععل التحديعععععد(R=0.303)االرتبعععععاط 

معن التغيعرات التعي تحعدث فقعط  (%9.2)بنسعبة التعلعيم  راجعة إلعى سلوك المسعتهلكالتأثيرات الحاصلة معبأن
 .إلى عوامألخرى  (9%0.8)وتعودالنسبة المتبقية سلوك المستهلك في متوسط إجابات أفراد العينة 

نقععول أن الفرضععية الصععفرية مرفوضععة ومنععه الفرضععية المقبولععة هععي وجععود أثععر ذو داللععة إحصععائية ه ومنعع
، ومنععه نقععول أن هنععاك عالقععة بععين للحمععالت التعليميععة علععى سععلوك المسععتهلك 5.50 عنععد مسععتوى معنويععة

 .التعليم وسلوك المستهلك
 سلوك المستهلكوالمتغير التابع  التعليمالبعد األول أما فيما يخص معادلة االنحدار الخطي بين 

 :كانت كاألتي
 

 
 

( 0.033)صعائية، حيعث قعدرت ب اإلح b1و  b0تعين تعم قبعول نمعوذج الفرضعية الثانيعة لمعنويعة المعلم
التعلعيم  درجعةالمعتمعدة فعي الدراسعة، ويفسعر هعذا النمعوذج أنعه عنعدما يتغيعر ( 5.50)وهي أقل من المعنويعة 
 .، وهذا ما أكده معامل االرتباط(0.359)ب سلوك المستهلكبوحدة واحدة فقط يتغير 

Y=b0+b1x1 

Y=2.558+0.359x1 
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 :اختبار الفرضية الفرعية الثانية 0-9
 H0 : 5.50ال يوجد أثر التوعية على سلوك المستهلك عند مستوى الداللة. 
 H1 : 5.50أثر التوعية على سلوك المستهلك عند مستوى الداللة يوجد. 

 :أين كانت النتائج المتحصل عليها مبينة في الجدول التالي
 التوعية وسلوك المستهلكإلجابات أفراد العينة بين  ANOVAتحليل التباين األحادي (: 00-9)جدول

العالقة بين 

التوعية وسلوك 
 المستهلك

درجة 
 الحرية

( F)قيمة 
 الحسابية

معامل 
 (R)االرتباط 

معامل 
 (R2)التحديد 

القيمة 
 (G)المعنوية 

b0=1.664 

0 48.744 0.710 0.504 0.000 b1=0.639 
 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج  ةمن إعداد الطالب: المصدر

مسععععععععععععتوى ، و المحسععععععععععععوبة( F=48.744)مععععععععععععن خععععععععععععالل الجععععععععععععدول أعععععععععععععاله يتبععععععععععععين لنععععععععععععا أن قيمععععععععععععة 
وهععععععي أقععععععل مععععععن المعنويععععععة المعتمععععععدة فععععععي الدراسععععععة ( 1)عنععععععد درجععععععة حريععععععة ( SIG=0.000)هيالداللععععععة

(SIG=0.05)، للتوعيـة علـى ومنه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة القائلعة بأنعه يوجعد أثعر
 باإلضعععافةإلى معامعععل التحديعععد،(R=0.710) القعععوي  ذلعععك هعععو معامعععل االرتبعععاط ومايؤكعععد،ســـلوك المســـتهلك

راجععععععة إلعععععى ســـــلوك المســـــتهلكالتعععععأثيرات الحاصعععععلة مععععععوالعععععذي يفسعععععر بأن(R2=0.504)قيمتعععععه  بلغتالعععععذي
ســـلوك المســـتهلك معععن التغيعععرات التعععي تحعععدث فعععي متوسعععط إجابعععات أفعععراد العينعععة (%05.4)بنسعععبة التوعيـــة

 .إلى عوامألخرى  (%49.6)وتعودالنسبة المتبقية 
البديلعة هعي سبق وعلى ضوء الدراسة السعابقة نقعول أن الفرضعية الصعفرية مرفوضعة ومنعه الفرضعية  مما
ومنععه نقععول أن  ،لحمععالت التوعيععة علععى سععلوك المسععتهلكهععي وجععود أثععر ذو داللععة إحصععائية  ، أيالمقبولععة

 .التوعية وسلوك المستهلكهناك عالقة بين 
سلوك والمتغير التابع  التوعيةالثاني البعد أما فيما يخص معادلة االنحدار الخطي بين 

 :تيكانت كاآلالمستهلك
 

 
 

Y=b0+b1x1 

Y=1.664+0.639x1 
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( 0.000)صععائية، حيععث قععدرت ب اإلح b1و b0تععين تععم قبععول نمععوذج الفرضععية الثانيععة لمعنويععة المعلم
درجعة التوعيعة المعتمدة في الدراسة، ويفسعر هعذا النمعوذج أنعه عنعدما يتغيعر ( 5.50)وهي أقل من المعنوية 

 .، وهذا ما أكده معامل االرتباط(5.639)ب سلوك المستهلك  وحدة واحدة فقط يتغيرب

 :ختبار الفرضية الفرعية الثالثةا-3-3
 H0 : 5.50ال يوجد أثر التغيير على سلوك المستهلك عند مستوى الداللة. 
 H1 :5.50أثر التغيير على سلوك المستهلك عند مستوى الداللة  يوجد. 

 :أين كانت النتائج المتحصل عليها مبينة في الجدول التالي
 .التغيير وسلوك المستهلكإلجابات أفراد العينة بين  ANOVAتحليل التباين األحادي (: 01-9)جدول

التغيير العالقة بين 
 وسلوك المستهلك

درجة 
 الحرية

( F)قيمة 
 الحسابية

معامل 
 (R)االرتباط 

معامل 
 (R2)التحديد 

القيمة 
 (G)المعنوية 

b0=1.263 

0 69.281 0.769 0.591 0.000 b1=0.732 
 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج  ةمن إعداد الطالب: المصدر

( SIG=0.000) مستوى الداللةو المحسوبة ( F=69.281)من خالل الجدول أعاله يتبين لنا أن قيمة 
ومنععه تععرفض الفرضععية ( SIG=0.05)وهععي أقععل مععن المعنويععة المعتمععدة فععي الدراسععة ( 1)عنععد درجععة حريععة 

ومايؤكععد ذلععك هععو ، علــى ســلوك المســتهلك للتغييــرالصععفرية وتقبععل الفرضععية البديلععة القائلععة بأنععه يوجععد أثععر
والععذي (R2=0.591) قيمتععه بلغععت الععذي باإلضععافةإلى معامععل التحديععد(R=0.769) القععوي  معامععل االرتبععاط

معن التغيعرات (%59.1)بنسعبة المطلـوب  التغييرراجعة إلى سلوك المستهلكالتأثيرات الحاصلة معيفسر بأن
إلععععى  (%40.9)وتعودالنسععععبة المتبقيععععة ســــلوك المســــتهلكالتععععي تحععععدث فععععي متوسععععط إجابععععات أفععععراد العينععععة 

 .عوامألخرى 
الفرضععية قبععول الفرضععية الصععفرية مرفوضععة ومنععه نأومععن ممععا سععبق وعلععى ضععوء الدراسععة السععابقة نقععول 

ألسععاليب التغييععر علععى سععلوك  5.50 هععي وجععود أثععر ذو داللععة إحصععائية عنععد مسععتوى معنويععة البديلعة، وهععي
 التغيير وسلوك المستهلكومنه نقول أن هناك عالقة بين  ،المستهلك

 سلوك المستهلكوالمتغير التابع  التغييرالبعد الثالث أما فيما يخص معادلة االنحدار الخطي بين 
 :كانت كاألتي

Y=b0+b1x1 

Y=1.263+0.732x1 
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( 0.000)صععائية، حيعث قععدرت ب اإلح b1و  b0تعين ة لمعنويععة المعلمالثالثعتعم قبععول نمعوذج الفرضععية 
التغييـر درجعةالمعتمعدة فعي الدراسعة، ويفسعر هعذا النمعوذج أنعه عنعدما يتغيعر ( 5.50)وهي أقل معن المعنويعة 
 .، وهذا ما أكده معامل االرتباط(0.732)ب سلوك المستهلكبوحدة واحدة فقط يتغير

 :ختبار الفرضية الفرعية الرابعةا-0-1

 H0 : 5.50ال يوجد أثر التنظيم على سلوك المستهلك عند مستوى الداللة. 
 H1 : 5.50أثر التنظيم على سلوك المستهلك عند مستوى الداللة يوجد. 
 أين كانت النتائج المتحصل عليها مبينة في الجدول التالي: 

 .التنظيم وسلوك المستهلكإلجابات أفراد العينة بين  ANOVAتحليل التباين األحادي (: 02-9)جدول
التنظيم العالقة بين 

 وسلوك المستهلك
درجة 
 الحرية

( F)قيمة 
 الحسابية

معامل 
 (R)االرتباط 

معامل 
 (R2)التحديد 

القيمة 
 (G)المعنوية 

b0=0.825 

0 10.192 1.022 1.002 0.000 b1=0.807 
 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج  ةمن إعداد الطالب: المصدر

( SIG=0.000) ومستوى الداللةالمحسوبة ( F=85.029)من خالل الجدول أعاله يتبين لنا أن قيمة 
ومنععه تععرفض الفرضععية ( SIG=0.05)وهععي أقععل مععن المعنويععة المعتمععدة فععي الدراسععة ،(1)عنععد درجععة حريععة 

ــى ســلوك المســتهلكأثععرالصععفرية وتقبععل الفرضععية البديلععة القائلععة بأنععه يوجععد  ومايؤكععد ذلععك هععو ،للتنظــيم عل
والعذي (R2=0.639)بلغعت قيمتعه  العذي باإلضعافةإلى معامعل التحديعد(R=0.799)القوي  معامل االرتباط 

، وتعععود التعععأثيرات األخعععرى (%63.9) بلغعععت بمععا نسعععبتهســـلوك المســتهلكعلعععى التنظــيمالتعععأثيرات يفسععر بأن
 .إلى عوامألخرى  (%36.1)الباقية

، مععع قبععول الفرضععية ومعن ممععا سععبق وعلععى ضععوء الدراسععة السععابقة نقعول أن الفرضععية الصععفرية مرفوضععة
لطععععرق التنظععععيم علععععى سععععلوك  5.50 وجععععود أثععععر ذو داللععععة إحصععععائية عنععععد مسععععتوى معنويععععة األحاديععععة، أي

 .التنظيم وسلوك المستهلكبين قوية ومنه نقول أن هناك عالقة  ،المستهلك
سلوك والمتغير التابع  التنظيمالبعد الرابع أما فيما يخص معادلة االنحدار الخطي بين 

 :كانت كاألتيفالمستهلك
 Y=b0+b1x1 

Y=0.825+0.807x1 
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( 0.000)صععائية، حيععث قععدرت ب اإلح b1و b0تععين تععم قبععول نمععوذج الفرضععية الرابعععة لمعنويععة المعلم
المعتمدة في الدراسعة، ويفسعر هعذا النمعوذج أنعه عنعدما يتغيعر درجعة التنظعيم ( 5.50)وهي أقل من المعنوية 

 (.0.807)بوحدة واحدة فقط يتغير سلوك المستهلك ب 

 :الفرضية الفرعية الخامسة اختبار 0-0

 H0 : 5.50ال يوجد أثر الضغط على سلوك المستهلك عند مستوى الداللة. 
 H1 : 5.50يوجد أثر الضغط على سلوك المستهلك عند مستوى الداللة. 
 أين كانت النتائج المتحصل عليها مبينة في الجدول التالي: 

 .الضغط وسلوك المستهلكإلجابات أفراد العينة بين  ANOVAتحليل التباين األحادي (: 91-9)جدول
الضغط العالقة بين 

 وسلوك المستهلك
درجة 
 الحرية

( F)قيمة 
 الحسابية

معامل 
 (R)االرتباط 

معامل 
 (R2)التحديد 

القيمة 
 (G)المعنوية 

b0=0.902 

0 64.749  0.758 0.574 0.000 b1=0.781 
 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج  ةمن إعداد الطالب: المصدر

( SIG=0.000) ومستوى الداللةالمحسوبة ( F=64.749)من خالل الجدول أعاله يتبين لنا أن قيمة 
ومنعه تعرفض الفرضعية  ،(SIG=0.05)وهعي أقعل معن المعنويعة المعتمعدة فعي الدراسعة ( 1)عند درجعة حريعة 

ومايؤكععد ذلععك هععو ، للضــغط علــى ســلوك المســتهلكأثععرالصععفرية وتقبععل الفرضععية البديلععة القائلععة بأنععه يوجععد 
والعذي (R2=0.574)بلغعت قيمتعه  العذي باإلضعافةإلى معامعل التحديعد،(R=0.758)القوي معامل االرتباط 

مععن التغيععرات التععي (%57.4)بنسععبة ســلوك المســتهلكراجعععة إلععى الضــغطالتععأثيرات الحاصععلة معععيفسععر بأن
 .إلى عوامألخرى  (%42.6)وتعودالنسبة المتبقية المستهلك سلوكتحدث في متوسط إجابات أفراد العينة 

، وبالتعععالي قبعععول ومعععن ممعععا سعععبق وعلعععى ضعععوء الدراسعععة السعععابقة نقعععول أن الفرضعععية الصعععفرية مرفوضعععة
لعرض اآلثار السلبية لمرض  5.50 أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنويةالفرضية البديلة، أي وجود 

 .الضغط وسلوك المستهلك، ومنه نقول أن هناك عالقة بين السكري على سلوك المستهلك
سلوك والمتغير التابع  الضغطالبعد الخامس أما فيما يخص معادلة االنحدار الخطي بين 

 :كانت كاألتيالمستهلك
 Y=b0+b1x1 

Y=0.902+0.781x1 
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( 0.000)قدرت ب صائية، حيث اإلح b1و  b0تين ة لمعنوية المعلمالخامستم قبول نموذج الفرضية 
المعتمععععععدة فععععععي الدراسععععععة، ويفسععععععر هععععععذا النمععععععوذج أنععععععه عنععععععدما يتغيععععععر ( 5.50)وهععععععي أقععععععل مععععععن المعنويععععععة 

 .، وهذا ما أكده معامل االرتباط(0.781)ب سلوك المستهلك بوحدة واحدة فقط يتغيرالضغطدرجة
 :ختبار الفرضية الفرعية السادسةا -0-0

 :في الجدول التاليأين كانت النتائج المتحصل عليها مبينة 
 H0 : 5.50ال يوجد أثر الدفاع على سلوك المستهلك عند مستوى الداللة. 
 H1 : 5.50يوجد أثر الدفاع على سلوك المستهلك عند مستوى الداللة. 

 .الدفاع وسلوك المستهلكإلجابات أفراد العينة بين  ANOVAتحليل التباين األحادي (: 90-9)جدول
الدفاع العالقة بين 

 وسلوك المستهلك
درجة 
 الحرية

( F)قيمة 
 الحسابية

معامل 
 (R)االرتباط 

معامل 
 (R2)التحديد 

القيمة 
 (G)المعنوية 

b0=1.165 

0 49.328 0.712 0.507 0.000 b1=0.731 
 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج  ةمن إعداد الطالب: المصدر

( SIG=0.000) ومستوى الداللة،المحسوبة( F=49.328)من خالل الجدول أعاله يتبين لنا أن قيمة 
ومنععه تععرفض الفرضععية ( SIG=0.05)وهععي أقععل مععن المعنويععة المعتمععدة فععي الدراسععة ( 1)عنععد درجععة حريععة 

ذلعك هعو معامعل  ومايؤكعد، المسـتهلكوسـلوك  للـدفاعالصفرية وتقبل الفرضعية البديلعة القائلعة بأنعه يوجعد أثعر
والععذي يفسععر (R2=0.507)بلغععت قيمتععه  الععذي باإلضععافةإلى معامععل التحديععد،(R=0.712) القععوي  االرتبععاط

معن التغيعرات التعي تحعدث فعي (%50.7)بنسعبة الدفاعراجعة إلى سلوك المستهلك التأثيرات الحاصلة معبأن
 .إلى عوامألخرى  (%49.3)وتعودالنسبة المتبقية سلوك المستهلك متوسط إجابات أفراد العينة 

الفرضية الصفرية مرفوضة ومنه الفرضية المقبولة  إنمما سبق وعلى ضوء الدراسة السابقة نقول  ومن
علععى سععلوك  جهععود المبذولععة فععي التحفيععزلل 5.50 هععي وجععود أثععر ذو داللععة إحصععائية عنععد مسععتوى معنويععة

 .الدفاع وسلوك المستهلكومنه نقول أن هناك عالقة بين  ،المستهلك
 سلوك المستهلكوالمتغير التابع  الدفاعالبعد السادس أما فيما يخص معادلة االنحدار الخطي بين 

 :كانت كاألتي
 
 

Y=b0+b1x1 

Y=1.165+0.731x1 
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( 0.000)صائية، حيث قدرت ب اإلح b1و  b0تين ة لمعنوية المعلمالسادستم قبول نموذج الفرضية 
العدفاع  درجعةالمعتمعدة فعي الدراسعة، ويفسعر هعذا النمعوذج أنعه عنعدما يتغيعر ( 5.50)وهي أقل معن المعنويعة 
 .، وهذا ما أكده معامل االرتباط(0.731)ب سلوك المستهلك  بوحدة واحدة فقط يتغير

 :اختبار وتحليل الفرضية الرئيسية-0-0

 :أين كانت النتائج المتحصل عليها مبينة في الجدول التالي
 H0 : 5.50للحمالت التسويق االجتماعي على سلوك المستهلك عند مستوى داللة ال يوجد أثر. 
 H1 : 5.50يوجد أثر للحمالت التسويق االجتماعي على سلوك المستهلك عند مستوى داللة. 

حمالت التسويق االجتماعي وسلوك إلجابات بين لANOVAتحليل التباين األحادي (: 99-9)جدول
 .      المستهلك 

العالقة بين 
حمالت التسويق 

االجتماعي 
 وسلوك المستهلك

درجة 
 الحرية

( F)قيمة 
 الحسابية

معامل 
 (R)االرتباط 

معامل 
 (R2)التحديد 

القيمة 
 (G)المعنوية 

b0=-0.24 

0 002.110 1.110 1.001 0.000 b1=1.052 

 SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج  ةمن إعداد الطالب: المصدر
 ومسععععععععتوى الداللععععععععةالمحسععععععععوبة ( F=119.886)مععععععععن خععععععععالل الجععععععععدول أعععععععععاله يتبععععععععين لنععععععععا أن قيمععععععععة 

(SIG=0.000 ) وهي أقل من المعنويعة المعتمعدة فعي الدراسعة ( 1)عند درجة حرية(SIG=0.05)،  ومنعه
التسويق االجتماعي وسـلوك  حمالتلترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة القائلة بأنه يوجد أثعر

بلغعت  العذي باإلضعافةإلى معامعل التحديعد(R=0.845) القعوي  ومايؤكد ذلعك هعو معامعل االرتبعاطالمستهلك،
التسـويق حمعالت راجععة إلعى سـلوك المسـتهلك التعأثيرات الحاصعلة مععوالذي يفسر بأن(R2=0.714)قيمته 

 المســتهلك سـلوكمعن التغيعرات التعي تحعدث فععي متوسعط إجابعات أفعراد العينعة (%71.4)بنسعبة االجتمـاعي 
 .إلى عوامألخرى  (%28.6)وتعودالنسبة المتبقية 

، وبالتعععالي قبعععول ومعععن ممعععا سعععبق وعلعععى ضعععوء الدراسعععة السعععابقة نقعععول أن الفرضعععية الصعععفرية مرفوضعععة
للحمععالت االجتماعيععة علععى  5.50 وجععود أثععر ذو داللععة إحصععائية عنععد مسععتوى معنويععة الفرضععية البديلععة،أي

 حمالت التسويق االجتماعي وسلوك المستهلك، ومنه نقول أن هناك عالقة بين سلوك المستهلك
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والمتغير  حمالت التسويق االجتماعيالمتغير المستقل أما فيما يخص معادلة االنحدار الخطي بين 
 :كاألتيكانت سلوك المستهلك التابع 
 
 
 

( 0.000)صائية، حيث قدرت ب اإلح b1و  b0تين ة لمعنوية المعلمالسادستم قبول نموذج الفرضية 
حمعالت  درجعةتغيعر نمعوذج أنعه عنعدما تالمعتمدة في الدراسة، ويفسر هعذا ال( 5.50)وهي أقل من المعنوية 

 .وهذا ما أكده معامل االرتباط ،(1.052)ب سلوك المستهلكبوحدة واحدة فقط يتغير التسويق االجتماعي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y=b0+b1x1 

Y=-0.024+1.052x1 
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 :خالصة الفصل
بإقليم نشاط الجمعية  الدراسة التطبيقية، بعد استهداف مجموعة من المواطنينيتضح لنا من تحليل 

المذكورة، التي تهدف إلى المساهمة في الحد من مرض السكري، ورغم جهل أعضائها بمفهوم التسويق 
االجتماعي وأبعاده وتطبيقاته خاصة من خالل حمالته، إال أنها تطبقه على نطاق واسع، واستطاع أن 

خاصة من جانب شراء المنتجات غير  يخلق تأثيرا في العادات االستهالكية، لمواطني منطقة النشاط،
(.الحد من االستهالك)مؤثرة، والقيام باالستهالك العكسي 



 

خاتمةال  

 

80 
 

:الخاتمة  
يهدف التسويق االجتماعي لتطوير ودمج مفاهيم التسويق وعلم االجتماع وعلم النفس ومناهج أخرى بغي 

الخير االجتماعي، فهو يساهم التأثير على السلوكيات التي تعود بالنفع على األفراد والمجتمعات من أجل 
في المقام األول بحل المشاكل االجتماعية، خاصة المتعلقة بقضايا الصحة والنظام الغذائي المتوازن، 

 .والوقاية من اإلصابة باألمراض المزمنة

من خالل هذه الدراسة اتضح أن المستهلك يتأثر بحمالت التسويق االجتماعي خصوصا، خاصة إذا 
ل فعال، ما يضمن التأثير في سلوكه وتغير أفكاره، وذلك من خالل غرس السلوكيات كانت مطبقة بشك

السليمة وااليجابية ونشر الثقافة والوعي حول األمراض المزمنة والقضايا االجتماعية، عن طريق اإلقناع 
لطويل والتصحيح، لبعض الممارسات والمعتقدات الخاطئة في عمليات االستهالك، وما تؤديه على المدى ا

من أمراض، ويتحقق هذت التأثير بأكثر فعالية من خالل تطوير المعارف والمدركات التي تدفع الوعي 
 .االجتماعي إلى الطريق األصوب

ومن خالل التحليالت واالختبارات التي تمت باالعتماد على برنامج الحزم اإلحصائية تبين لنا أهمية 
ووعي األفراد حيث أن أغلبية المستهلكين يتأثروا بالصور الحمالت االجتماعية تكمن في زيادة ثقافة 

والفيديوهات واإلشهار المستخدم في الحمالت، كما يتأثروا بعرض اآلثار السلبية لهذا المرض للحد منه، 
 :ومن النتائج المتحصل عليها كذلك نذكر

 ع ولتحقيق المنفعة يعتبر التسويق االجتماعي إستراتيجية فعالة لتغيير سلوكيات األفراد والمجتم
 .العامة

  تسعى نماذج ونظريات التسويق االجتماعي إلى التنبؤ بالسلوكيات والعمل على تعديلها، ومعرفة
 .االختالفات بينها والعمل على تغييرها أو تحسينها

  يعتبر االتصال اإلقناعي أهم عناصر التسويق االجتماعي، لتحقيق التغيير المطلوب، فهو يعد ركيزة
 .جالتروي

  في الحد من (االعتقاد الصحي، نظرية الفعل المعقول)تساهم بعض حمالت التسويق االجتماعي ،
 .العديد من اآلفات المرضية المنتشرة في الجزائر
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  لحمالت التسويق االجتماعي دورا في تغيير سلوك المستهلك الجزائري، نحو طلب المنتجات
 .الصحية، ومقاطعة المنتجات غير صحية

رتقاء أكثر بحمالت التسويق االجتماعي، في تعديل وتصويب بعض السلوكيات غير وبغية اال
 :صحية، فإننا نقدم التوصيات التالية

  ال بد من حسن اختيار رجال التسويق االجتماعي إلدارة حمالته، قبل أي تنفيذ خاصة تلك المرتبطة
 .بالجانب الصحي

 طريق حمالت التغيير المعرفي قبل التغيير  ضرورة االهتمام بتثقيف المستهلكين وتوعيتهم، عن
 .السلوكي

  ضرورة تكوين تعاون بين الجمعيات الناشطة في العديد من المجاالت، بغية خلق توعية عامة تخدم
 (.ترابط نشاطات التسويق االجتماعي وحمالته)العديد من المجاالت 

 :فتحت الدراسة شهية علمية نحو دراسات أخرى أكثر توسعا وتخص نفس المجال، نذكر منها لقد

 .التقييم الكمي لتاثير حمالت التسويق االجتماعي على سلوك المستهلك -

 .دراسة حمالت التسويق االجتماعي ضمن التسويق اإللكتروني  -

 .بالخدمات الصحيةاالجتماعي في اإلرتقاء دراسة أثر حمالت التسويق  -
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 قائمة المراجع : 
 الكتب : 

مكتبة عين الشمس، . أصول التنظيم واإلدارة في المؤسسات والجمعيات الخيرية. أبو كمال حمدي -
 القاهرة، 

 سلوك المستهلك ،المؤثرات االجتماعية والثقافية (. 0503. )مبارك بن فهد القحطاني.إياد عبد الفتاح
 .0503.األردن.عمان.الطبعة األولى دار صفاء للنشر. والنفسية والتربوية

 الدار الجامعية. قراءات في سلوك المستهلك(. 0556. )ايمن علي عمر .
 .00،ص0556االسكندرية،مصر،

  دار اليازوري . التسويق اسس ومفاهيم معاصرة(. 0556. )ثامر ياسر البكري
 .,09ص.0556.عمان.والتوزيع.للنشر

 دار اليازوري . مدخل شامل.مبادئ التسويق الحديث(. 0559. )بشيرالعالق.حميد الطائي
 .85ص.0559.األردن.عمان.العلميةللنشر

 هلك دراسة تحليلة للقرارات الشرائية لألسر سلوك المست(. هع1427. )خالد عبد الرحمان الجريسي
 .005.000ص.الرياض.الطبعة الثالثة.مكتبة الشقري . السعودية

 الطبعة .عالم الكتب. علم النفس اإلجتماعي(. 0900. )زهران حامد عبد السالم
 .040ص.0900.القاهرة.الرابعة

 وك المستهلك المفاهيم سل. طارق دمحم خزندار.ياسر عبد الحميدالخطيب.طلعت اسعد عبد الحميد
 .044.063ص.الرياض.مكتبة الشقري . المعاصرة والتطبيقات

 0559.األردن.عمان .الطبعة األولى .دار الهداية للنشر . ادارة التسويق(. 0559. )عامر عبدهللا. 

  مكتبة عين الشمس، . سلوك المستهلك المفاهيم واالستراتيجيات(. 0998. )عائشةمصطفى منباوي
 .0998نية، الطبعة الثا
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 القاهرة. 0. التسويق اإلجتماعي وتخطيط الحمالت اإلعالمية(. 0550. )عبد المنعم البكري فؤاد :
 .عالم الكتب

 دار المناهج : عمان األردن. 069. التسويق الصحي واإلجتماعي(. 0558. )عثمان يوسف ردينة
 للنشر والتوزيع

 0990القاهرة، مصر، مكتبة . السلوك التنظيمي(. 0990. )علي السلمي. 

 004ص.الجزء األول.ديوان المطبوعات الجامعية. سلوك المستهلك(. 0553. )عنابي بن عيسى .
 .0553.الجزائر 

 مكتبة المجتمع العربي . االتجاهات النفسية(. 0550. )الغرباوي دمحم عبد العزيز
 .,9ص.0550.عمان.للنشروالتوزيع

 دار المريخ: الرياض. 0430 .أساسيات التسويق(. 0559. )فيليب كوتلر. 

 الطبعة .دار حامد. سلوك المستهلك مدخل اإلعالن(. 0556. )كاسر نصرو منصور
 .054ص.0556.عمان.األولى

 الدار الجامعية، مصر االسكندرية، . السلوك التنظيمي مدخل بناء المهارات (. 0998. )ماهر أحمد
0998. 

 الطبعة .دار المستقبل. مبادئ التسويق(. 0999. )دمحم ابراهيم عبيدات
 .80ص.0999.األردن.عمان.الثالثة

 دار وائل للنشرالطبعة , .والتوزيع. سلوك المستهلك مدخل استراتيجي(. 0554. )دمحم ابراهيم عبيدات
 .0554.عمان.الرابعة

 دار الثقافة.لىالطبعة األو . مبادئ التسويق(. 0558. )دمحم صالح المؤذن .
 .030.036ص.0558.عمان
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 الطبعة األولى، دار . مبادئ التسويق(. 0556. )محمود جاسم الصميدعي، بشير عباس العالق
 .0556المناهج، األردن، 

الطبعة الثانية، دار . التسويق، مفاهيم معاصرة(. 0556. )نظام موسى سويدان، شفيق ابراهيم حداد -
 .0556عمان، األردن، دمحم للنشر والتوزيع، 

 : المقاالت

 رسالة ماجستير في . الجمعيات الخيرية والتهرب الضريبي(. 0556. )أمجد جميل صبحي اإلمام
 .0556المنازعات الضريبية، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح، فلسطين، 

 عة أدرار، مجلة الحقيقة، جام. المنظمات غير الحكومية وحقوق االنسان(. 0550. )جميل صالح
 .0550،  0العدد

 اإلستخدامات الداللية في حمالت التسويق اإلجتماعي وتأثيرها على (. 0503. )حمزة مي ابراهيم
 .المكتب العربي للمعارف: مصر. الملتقى

 التسويق اإلجتماعي وتأثيره في المفاضلة بين (. 0508. )حمود جثير سعدون، و حنون حسين مهدي
 .مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية واإلدارية : بغداد. 066،  (00). فسيةاستراتيجيات بورتر التنا

 التسويق اإلجتماعي ودوره في تغيير القيم (. 0500. )زيدان خلف حذيفة، و حميد اسماعيل أمجد
 .مجلة كلية التربية األساسية .اإلجتماعية

 جتماعي ودوره في تغيير القيم التسويق اإل(. 0500. )زيدان خلف حذيفة، و حميد اسماعيل أمجد
 .مجلة كلية التربية األساسية. 0508،  (90). اإلجتماعية

  موقف المستهلك اتجاه السلع االستهالكية واسعارها،دراسة تحليلة عن (. 0500. )شيماء ناظم حمدون
 (.سوق االفطارات في مدينة الموصل

 لبيئي في التوعية لتعزيز مفهوم توظيف حمالت التسويق اإلجتماعي وا(. 0506. )عصماني سفيان
 .الجزائر.  (06). السالمة المرورية وتحقيق التنمية اإلجتماعية
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 (50). إسهامات التسويق اإلجتماعي في مجال الصحة العامة(. 0509. )عصماني يوسف  .
 .مجلة العلوم اإلقتصادية والتسيير والعلوم التجارية: سطيف، الجزائر

 مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة . المدني واقع وتحديات مجتمع(. 0556. )ليندة زينب
 .0556،  00باتنة، العدد 

 تأثير تطبيق التسويق (. 0500, ديسمبر. )مجاهدي فاتح، مخلوف سليمة، و حاج نعاس كوثر
 .المجلة الجزائرية للتنمية اإلقتصادية: الجزائر.  (0). اإلجتماعي على اتجاهات المستهلك الجزائري 

 كلية .  (0). التسويق اإلجتماعي في إطار مهنة الخدمة اإلجتماعية(. 0506. )دمحم الناجم مجيدة
مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية : األدب جامعة الملك سعود، الرياض،المملكة العربية السعودية

 .واإلجتماعية

  الجمعيات األهلية واألسس القانونية التي تقوم عليها ومدى تجارية (. 0988. )الرافعموسى عبد
 .0988القاهرة، النهضة العربية، . أعمالها واكتسابها صفة التاجر

 مساهمة حمالت التسويق اإلجتماعي في تحقيق التغيير (. 0508. )مولود حواس، و هدى حفصي
 .ية اإلقتصاديةمجلة التنم: الجزائر.  (50). اإلجتماعي

 المذكرات: 

  إسهام التسويق اإلجتماعي والبيئي في معالجة اآلثار السلبية للممارسات (. 0504. )سمير بن سحنون
 .الجزائر.  اطروحة دكتوراه . التسويقية األخالقية

 0500. التسويق اإلجتماعي كمدخل حديث لتحسين صورة المؤسسة(. 0503. )طاهري هاجر-
 .البويرة. 0508

  40. التسويق اإلجتماعي ودوره في احداث التغيير اإلجتماعي(. 0980. )الفتاح عبد الحميدعبد. 

 أطروحة .العوامل االجتماعيةوالثقافية وعالقتها بتغيير اتجاه سلوك المستهلك(. 0550. )علي لونيس
 .83ص.0550.قسنطينة.جامعة منتوري . في علم النفس والعمل والتنظيم( غير منشورة)دكتوراه دولة
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 مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستير .سلوك المستهلك اتجاه المنتجات المقلدة(. 0559. )لسود راضية
 .09ص.0559قسنطينة.جامعة منتوري . في العلوم التجارية

 أهمية دراسة سلوك المستهلك في صياغة االستراتيجية تاترويجيةللمؤسسة (. 0500. )والي عمار
 .000.الجزائر.3جامعةالجزائر. لماجيسترمذكرة نيل شهادة ا.االقتصادية

 جامعة . ال المجتمع المدنيالتسويق اإلجتماعي ضمن نشاط أعم(. 0500. )وليد شريط
 .مذكرة لنيل شهادة الماجستير غير منشورة: قسنطينة، الجزائرمنتوري،

 المراجع األجنبية:

 Naryana.P.C And Boa.P.Ck. (1993). An Introduction To Markiting Management Isted. 

Publicaation.Delhi.1993.P45, Sarjeet. 

 Phelip Kotler   ، Lee Nancy ( .7002 .) Up And Out Of Poverty .Pearson. 

 Rungun, V.K, Sandberg, S. A., & S.K. (1996, May- June 4-11). Better At Doing 

Good. Hanard Business Review. 

 Sghire Djetli. (1998). Markiting. Béti.Algeria.1998.P66.67. 

 Venett Erric. (2001). Lessentiel Marketing. Edition D Organisation.2eme. Edition. 

Paris.2001. 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 

 تخصص تسويق الخدمات: قسم العلوم التجارية
 ثانية ماستر: السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستبيانإ

 إطار التحضير لمذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في العلوم التجارية تخصص تسويق الخدمات 
تأثير حمالت التسويق االجتماعي على سلوك "يشرفني أن أتقدم إليكم بهذا االستبيان المتعلق بدراسة 

لوك دراسة فعالية حمالت التوعية ضد مرض السكري بأم البواقي على الس، المستهلك في الجزائر
 .الشرائي

من خالل  ،لذا يسرني أن أطلب من سيادتكم المحترمة أن تتفضلوا بالمساهمة في هذه الدراسة
 تعاونكمجدا على  شاكرينلكمسنكون و هذا االستبيان،  لىأجوبتكم  الصادقة والصريحة ع
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 : البيانات الشخصية -0
 ذكر            أنثى :الجنس -
 فما فوق  05           05-40سنة          45-30سنة         35-05 :السن -

 جامعيثانوي       :المستوى التعليمي -
 موظف                      عامل حر             (      ة)طالب:الوضعية المهنية -

 9-حمالت التسويق االجتماعي:
موافق 

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 

 بشدة

  التعليم

 50 تشكلت لديك معلومات حول مفهوم مرض السكري      
 50 تشكلت لديك معلومات حول أعراض مرض السكري      
 53 تشكلت لديك معلومات حول أسباب مرض السكري      
تشكلت لديك معلومات حول طرق الحد تفادي مرض      

 .السكري 

54 

تشكلت لديك معلومات حول طرق عالج مرض      
 السكر

50 

تشكلت لديك معلومات حول تطورات مرض السكري      
 الواليةفي 

56 

موافق 

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 

 بشدة

  التوعية

ساهمت الحمالت المقامة من طرف مديرية  -     
الصحة والحركة الجمعية من ذلك جمعية النور 
لمرضى السكري، في التعرف على كل ما يرتبط 

 .بمرض السكري 

 
50 

الموضوعة في الساحات  ساهمت االشهارات -     
العامة، خاصة في اليوم العالمي لمرض السكري 

 
58 

 

 في المكان المناسب الرجاء وضع إشارة
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نوفمبر من كل سنة في التعرف على  04الموافق ل
 .مرض السكري 

عرض مختلف التأثيرات الجانبية لمرض  يساهم -     
السكري على الصحة العامة من خالل عرض صور 
 وفيديوهات في تعديل السلوكيات االستهالكية اليومية

 
59 

عمليات التوعية المقامة في المساجد،  حققت -     
ودور الشباب واللوحات اإلعالنية في الصيدليات، 
على التعرف على كل ما يجب معرفته على مرض 

 .السكري 

 
05 

ساهمت مختلف الحمالت المقامة على شبكة  -     
 الفايسبوك في التوعية على مرض السكري 

00 

من خالل الثقافة المتشكلة لديك حول  ساهمت -     
مرض السكري في توعية األقارب والمحيطين بك، 

 حول هذا المرض

 
00 

موافق 

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 

 بشدة

  التغيير

ساهمت الحمالت المقامة في تكوين معتقدات  -     
 ومواقف حول مرض السكري 

03 

ساهمت الحمالت المقامة في تغيير السلوكيات  -     
 اإلستهالكية

04 

ساهمت الحمالت المقامة في تكوين رصيد معرفي  -     
 حول كيفية الوقاية منه خاصة من جانب اإلستهالك

00 

موافق 

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 

 بشدة

  التنظيم

التوعية في يساهم التنظيم المستمر لحمالت -     
مختلف األماكن بالمراقبة المستمرة لعدم الوقوع في 

 هذا المرض

06 

تساهم التوعية من خالل أفراد متخصصين  -     
في تكوين رأيه أفضل فيما يخص هذا ( األطباء)

00 
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 .المرض
تسهم النشاطات الدورية للجمعيات المهتمة بهذا  -     

 المرض الشأن، في تحقيق إنذار داخلي تجاه هذا
 

08 

موافق 

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 

 بشدة

  الضغط

يسهم عرض األثار السلبية المتأتية من هذا المرض      
 في السعي للحد من أسبابه

09 

يسهم عرض الظروف التي يعرفها المريض بهذا      
 المرض في السعي للحد منه من المنبع 

05 

التوصيات المقدمة من طرف الهيئات المهتمة  تسهم     
للحد من هذا المرض بالضغط على الممونين بالمواد 

 .الغذائية على تقديم األفضل

00 

موافق 

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 

 بشدة

  الدفاع

تتبنى الجمعيات المهتمة والهيئات الحكومية الوصية      
حول المرض أفكار وسلوكيات صحية جديدة 

 السكري، تعد قاعدة نحو التغيير

00 

تعمل مختلف الجهود المعروضة على التحفيز بأن      
 .تكون سفيرا مثلهم للحد من هذا المرض

03 

تسهم الجهود المبذولة تجاه مرض السكري في      
التحفيز على توسيع النشاطات إلى التوعية تجاه 

 أمراض أخرى مزمنة

04 

 3-التأثير على السلوك اإلستهالكي:

موافق  سلوك المستهلك 

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 

 بشدة

تسهم حمالت التوعية على التغيير في استهالك  - 00
 المواد الغذائية المؤدية لمرض السكري 
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حمالت التوعية على طلب منتجات غير  تسهم - 06
 مسببة لمرض السكري بغض النظر على ثمنها

     

تسهم حمالت التوعية على مقاطعة المنتجات  - 00
 .ذات التأثير السلبي

     

تسهم حمالت التوعية في التدقيق فيما بعض  - 08
 .البيانات التي يحتويها المنتوج قبل الشراء

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

تسهم حمالت التوعية في إعادة النظر في  - 09
 .النمط اإلستهالكي العام

     

تسهم حمالت التوعية على اإلقبال على  - 35
إستهالك المنتجات المساهمة في العمل الخيري 

كعند شراء علبة غسول من )للحد من هذا المرض 
توجه قيمة من الثمن إلى مساعدة الجمعيات  هنكل

 (.المهتمة بالحد من هذا المرض
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