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تمهید
ونشـر السـلوكیات لتسـویة االجتماعیـة، النشـاطات جـل فـي واسـعا إنتشار االجتماعي التسویق عرف
فجلهــا إنتشــاره، علــى تشــجع وهــي األعمــال منظمــات ــدى ل إنتشــار عــرف كمــا بالفضــالة، تمتــاز التــي ــك تل

الحكومیةتهدف والجهات ربحیة غیر المنظمات لدى یعد كما فیه، تعمل الذي المجتمع أهداف تحقیق إلى
للسلوكیات تسویقا لتسویق والوسـائلمنهجا المفـاهیم اسـتخدام خـالل مـن المجتمـع، مـن فئـات لـدى الصحیة

مســـتمدة أســـالیب باســـتخدام ذلـــك الصـــحیة ومشـــاكل قضـــایا علـــى تطبیقهـــا ومحاولـــة النظریـــةالتســـویقیة مـــن
التسویق وعلم النفس وعلم .السلوكیة

التالیة المباحث خالل من النقاط هذه إلى سنتطرق الفصل هذا خالل من :لذلك

األول االجتماعي:المبحث التسویق

الثاني الصحیة:المبحث السلوكیات

الثالث الصحیة:المبحث والسلوكیات االجتماعي التسویق بین العالقة
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األول االجتماعي:المبحث التسویق
االجتمایعد االتسویق على استولت التي المواضیع من الكثیـرعي التسـویقهتمـام فـي البـاحثین مـن

األعمال منظمات أصحاب ولرغبة الحل، تتطلب التي االجتماعیة المشاكل لتعاظم نظرا الراهن، الوقت في
لمنظمــات ومقبولــة راقیــة مكانــة إیجــاد المتخــذةعلــى قــراراتهم فــي یركــزون حیــث المجتمــع، فــي ونشــاطاتهم هم

المجتمع ولعموم الفردیة القیم مع یتناسب ویحققبما المستهلكین ورغبات حاجات یلبي .رضاهموبما

األول ومفهوم:المطلب االجتماعيوأهمیةنشأة التسویق
مــن مرحلــة االجتمــاعي التســویق الحدیثــةیعــد المفــاهیم مــن یعتبــر فهــو التســویق، تطــور فهــومراحــل

ب ومتطلباتیهتم التسـویقهموم سـنتناول المطلـب هـذا وفـي للتسویق، األولى المراحل خالف على المجتمع
والنشأ التعریف، حیث من واألهمیةاالجتماعي .ة

االجتماعي.أوال التسویق :نشأة
الســبعینیات فــي المفهــوم هــذا النشــأةبــرز حــدیث بحــث مجــال حیــثوهــو التســویق، دراســات تعتبــر

الدراسات أصعب من وكـاالجتماعي االجتماعیـة بالسـلوكیات مـرتبط المراجـعكونه ولقلـة نشـأته لحداثـة ذلك
ــه ب الخاصــة والتســویق،والبحــوث ــنفس ال ــم وعل االجتمــاع ــم كعل التخصصــات مــن ــد بالعدی الرتباطــه إضــافة

واإلتصــال اإلعــالم حیــثوعلــوم التــي، االجتمــاعي التســویق فلســفة مــ1970عــامظهــرتتقــوم یــد نعلــى
ــان،كــــوتلر زلتلمــ ــرارد ــین،وجیــ ألتكــ لــــوك،وتشــــالز ــرهم،ولــــورانس ــالوغیــ االتصــ ــل الحقــ فــــي البــــاحثین مــــن

هادفـة رؤیـة وفـق االجتمـاعي التغییـر عملیـة فـي منهجیـة وتقنیات خطوات توظیف أساس على االجتماعي
ظرو تحسین وإلى األفراد معیشیة األعمالف تعـ،منظمات المصـادرة المجتمعـات أن سیما الال عـددا اني

واآل الظواهر من الخطیرةیحصى والتنمویة والنفسیة والصحیة والبیئیة االجتماعیة یهتمفات حیث التسویق،
الن االجتماعي باالتصال ببساطة أو االتصالیة للعملیات االجتماعي بالبعد االجتماعياالجتماعي المنتج

سلوك أو فكرة یكون .قد

االجتمـاعي، للتسویق العالمیة لإلهتمامات لـهعقـد1970عـامففـيوبالنسبة مـؤتمر مدینـةأول أیـنفـي
وتطبیقاتـهتنوقش وقواعده أسسه من وتوجیـه،العدید االجتمـاعي التغییـر إحـداث فكـرة فـإن ذلـك مـن وبـرغم

ت التغییــر هــذا لتحقیــق معینــة قدیمــةأنشــطة فكــرة مثــل،عــد القــدماء والیونــان الرومــان عنــد ذلــك عــرف حیــث
العبیــد تحریــر الصــناعیة،حمـالت الثــروة خــالل الحمـالت إنطلقــت إنجلتــرا المســجونینإلوفــي صــراح طــالق
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مــعوٕا التعامــل التصــویت حــق لمجــال،األطفــالعطــاء الفعلیــة االنطالقــة أن البــاحثین مــن العدیــد یــرى كمــا
االجت ویبــي،مــاعيالتســویق االجتمــاعي العــالم مــع فــيفــي"wiebe"ظهــر ســنةكتابــة العــام ــرأي ال ــة دوری

و1952 الصــداقة بیــع عــن جهــودحــلتحــدث مــن أقــل جهودهــا تكــون ــا غالب التــي االجتماعیــة المشــكالت
التسویق السـبعیناتالتقلیدیة،أنشطة وبدایـة السـتینات أواخر في كان المفهوم لهذا الحقیقي االهتمام أن إال

الفیتنــام حــرب تــرویج،خــالل إلــى األمریكــي المجتمــع فــي القطاعــات مــن العدیــد الحــرب هــذه دفعــت حیــث
االجتماعیة ل؛األفكار كعلموبالنسبة االجتماعي بالتسویق فيألخذ كان نمكالقدمحیث1970عامفقد

كــوتلر( زلتمــان،فیلیــب العادیــة،)وجیرالــد المنتجــات تســویق فــي تســتخدم التــي التســویق المبــادئ أن فكــرة
إ،للمســتهلكین التســـویقهاســـتخدامیمكــن حمــالت مثـــل مجــاالت عـــدة حمـــالت،فــي األســرة تنظـــیم وســائل

القلب،اإلدمان واألعضاء،وأمراض بالدم صفحة2012شفیقة،(.التبرع ،12(

االجتماعي.ثانیا التسویق :مفهوم
األخیرة السنوات غایة إلى ظهوره منذ تعاریف عدة االجتماعي التسویق منهاعرف :نذكر

ـــه- ــامPeterDruckerعرفـ ـــه1957عــ ـــل":بأنـ التكامـ ـــدث تحـ ــي والتــ ـــال لألعمـ ـــة الدینامیكیـ ـــات العملیـ
مع المجتمعبمنتجاته التسویق،(."أهداف إدارة صفحة2011البكري، ،32(

االجتمــاعي- التســویق زلتمــان عرفــه المطلوبــة":كمــا البــرامج فــي والــتحكم ــذ والتنفی التصــمیم والتــيبأنــه
أن ویمكـــن ــة االجتماعیـ األفكـــار ــل تقبـ مـــدى ـــي ف ـــؤثر ــذات ــیطابهـ تخطـ ـــارات باعتب واالألخـــذ ـــتج تصــــالالمن

التسویقي والبحث ,zaltman)."والتسعیر july 1971, p. 05)

أنـه- علـى فعرفـه كـوتلر فیلیـب المسـتهلك":أما رضـا نحـو رئیسـي بشـكل تنصـب التـي االداریـة التوجهـات
ــل الطویــ ــدى المــ ــى علــ ــع المجتمــ ــؤولیتها،ورفاهیـــة ومســ ــة المؤسســ ــداف أهــ ــق تحقــ ــو نحــ مفتــــاح هــــو ."والــــذي

الصفحات( االجتماعیة، والمسؤولیة التسویق )98-97البكري،

ـــه- ــامAndersonعرف أنـــه1999عـ ـــى ــار":عل األفكـ تســـویق ـــي ف التجـــاري ــویق التسـ تقنیـــات ــتخدام اسـ
وبالتالي والمواقف د(."السلوكوالمعتقدات صفحة2019،.سفیان ،187(

أ- علــى أیضــا ــهیعــرف ــى:"ن عل باالعتمــاد اجتمــاعي ــر تغیی إلحــداث المصــممة البــرامج وتطبیــق تخطــیط
االجتماعي التسویق د(."التقنیات )2019،.سفیان
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تــومس- عــامTomasأمــا االجتمــاعي التســویق عــرف أنــه1988فقــد ومراقبــةتصــمیم:"علــى وتنفیــذ
األســالیب تطبیــق تتضــمن والتــي االجتماعیــة لألفكــار النــاس تقبــل مــدى علــى ــأثیر للت تخطــط التــي البــرامج

ــویقیة البـــرامج،التسـ ـــك تل فـــي االتصـــاالت وٕادارة والتســـعیر ــتج المنـ والتخطـــیط الســـوق بحـــوث ــي،(.أي قاسـ
صفحة2013 ،69(

ورینولدز- كلودنسكي أنه2009عام)kolodinsky/Reynolds(وعرفه اجتماعي:"على تغییر حملة
إقنـاع بهـدف االجتمـاعي التسـویق حمـالت علـى القـائم اسـم علیهـا یطلـق والتي األفراد من مجموعة تنظمها

بقبول المستهدف الجمهور وهم سلوكیات،اآلخرین عن التخلي أو معینة،تغییر أفكار أو سفیان(."عادات
صفحة2018،.ع ،08(

أنـــه علـــى االجتمـــاعي التســـویق تعریـــف یمكـــن الســـابقة التعـــاریف التســـویق:"مـــن وأدوات التقنیـــات اســـتخدام
مــن التــي واألفكــار والخــدمات الســلع تســویق أجــل مــن وأنشــأنهاالتجــاري المســتهلك رضــا ــةتحقــق الرفاهی

للمنظمة والربح فهيأما،للمجتمع االجتماعي التسویق ممیزات صفحة2002الصحن،(:من ،387(

عملیة- هو االجتماعي سلعتسویق أو ممارسة أو فكرة لتبني إقناع معاالأوةواستراتیجیة .ثالثة
أجــلالمســوق- مــن االجتمــاعي ــاء للبن مناســبة ظــروف إلیجــاد والكفــاح التفــاوت ــى عل یعتمــد االجتمــاعي

السلوك تغییر توزیع .عملیة
االجتماعیة- القضایا متطلبات تالئم لكي التقلیدي التسویق أدوات التكییف هو االجتماعي .التسویق

االجتماعي.ثالثا التسویق :أهمیة

فــي األهمیــة هــذه أوتكمــن قضــیة لحــل االیجابیــة المشــاركة علــى المجتمــع یحــث عــام رأي خلــق
المجتمعمشكلة لها یتعرض فـرد،ما كـل ویشـجع والالمبـاالة السـلبیة عـن االبتعاد على المجتمع حث كذلك

والتطــویر تغییــر فــي دور لــه یكــون أن حیــثعلــى األخالقیــات، مــن جملــة إلــى االجتمــاعي التســویق یســتند
إلـى االجتمـاعي التسویق یسعى التي والخدمات األفكار مستوى في المجتمـعممثلة تحـدیث بغیـة ،ترویجهـا

هما رئیسیین أمرین تحقیق إلى یسعى االجتماعي صفحة2006شفیق،(:فالتسویق ،97(

جدیـدة- أفكار أو خدمات شكل في وترجمتها االجتماعیة ومشكالتهم الجماهیر ورغبات حاجات اكتشاف
في تسهم أو المشكالت لهذه حلوال الفعلیةإشباعتقدم االحتیاجات .هذه
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الجمــــ- إلــــى ــدمات والخــ األفكــــار ــذه هــ ــیل بالمنظمــــاتتوصــ االســــتعانة طریــــق ــن عــ وجهــــوداهیر ــة الخدمیــ
المجتمعالمتطوعین بالمجتمعفي االجتماعي بالتسویق القائم فإن وأخالقیـات،وعلیه التزامات علیه تفرض

مرا یجب بهامعینة والتقید .عتها

بالتســویق القــائم إلــیهم یتوجــه الــذین الجمــاهیر تنــوع فــي تكمــن صــعوبات یواجــه االجتمــاعي التســویق أن إال
خدمة أو معینأولفكرة سلوك األفكـ،نمط هـذه تصـدي جانب رسـختإلى اجتماعیـة وسـلوكیات لعـادات ار

یتلقاها التي السلوك أنماط أو الجدیدة للفكرة الفرد ورفض مقاومة عنه ینتج مما الطویل المدى .على

الثاني و:المطلب الوظیفيأهداف خصائصوالتخطیطدور االجتماعياو لتسویق
الحدیثال بشكلیمكننا لتحقیقها یصبو التي األهداف تحدید دون من االجتماعي التسویق عن

فاألدوار االجتماعي، التسویق به یقوم الذي الوظیفي للدور فهم دون من وكذلك مباشر، غیر أو مباشر
هو األساسي وهدفها المجتمع، ماهیة من نابعة أدوار حقیقتها في هي االجتماعي التسویق یؤدیها التي

المجتمعتحقیق وقضایا االجتماعیة التنمیة یخدم وبما الحیاة .جودة

االجتماعي.أوال التسویق :أهداف
أو عــام بشــكل لتحقیقهــا یصــبوا التــي األهــداف تحدیــد دون مــن االجتمــاعي التســویق عــن الحــدیث یمكننــا ال

هي أساسیة محاور ثالثة حول وتدور مباشر صفحة2004البرزنجي،(:غیر ،63(

األربـاح.1 مقولـة:تحقیـق فـي ذلـك Miltonویظهـر Friedmanتقـول وال"التـي واحـد شـيء هنـاك
ــره غیــ ــيء ــاتشــ لمنظمــ ــة االجتماعیــ ــؤولیة المســ ــي ـــمنهافــ وتضـ للمــــوارد اســــتخدامها ـــو وهـ األعمــــال

ظــل وفــي الطویــل المــدى علــى أرباحهــا ــادة زی باتجــاه المطلوبــة مــنلألنشــطة المفتوحــة المنافســة
.اآلخرین

المستهلكین.2 ورغبات حاجات خالل:تحقیق من المنظمةمسؤوتحملیتم منلیة المستهلكین تجاه
وخــدمات ســلع مــن ویرغبــه یحتاجــه مــا معرفــة وبمــا،خــالل المطلــوب بالشــكل تلبیتهــا علــى والعمــل

صحته العقلیةیتناسب أو الجسمیة .سواء

المجتمع.3 رفاهیة مسؤولیة:تحقیق البیئـةالمنظمةكون أو الداخلیـة عالقتهـا حدود في تنحصر ال
المختلفة المجتمع أطراف إلى ذلك تعدى بل منها حیثالقریبة بالتأثیر، ذلك علـىاإلیجـابيیتمثل
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هــذین بــین تتعــارض أن دون الوقــت ــنفس ب الطویــل المــدى علــى االربــاح تحقیــق ــتم ی وأن المجتمــع
.الهدفین

اال-ثانیا االجتماعيدور للتسویق :لوظیفي
االجتماعي التسویق به یقوم الذي الوظیفي الدور دراسة المجتمـعإن وثقافـة ببیئـة وثیقـا ارتبـاط مـرتبط

االجتماعیـة للقضـایا وتفسـیرها نظریتهـا فـي تختلف المعاصرة المجتمعات مـع،ألن یتوافـق أن یجـب فالـدور
وا واالجتماعیــة الدینیــة وللقــیم ولثقافــة بهــا یــؤمن التــي اإلدیولوجیــة األدوارلــذلكحتــى بعــض حصــر یمكننــا

االجتمـــاعي التســـویق بهـــا یقـــوم التـــي التـــاليالوظیفیـــة النحـــو علـــى وظیفیـــة أدوار أربعـــة ع(:فـــي ،.ســـفیان
صفحة2018 ،25(

المعرفي.1 المعلومـات:الدور مـن جملـة تقـدیم إلـى خاللـه مـن یسـعى االجتمـاعي للتسـویق المعرفـي الـدور
تســویقهو المــراد االجتمــاعي المنــتج عــن واألفكــار تكــوین،المعــارف علــى الجمهــور مســاعدة إلــى یــؤدي ممــا

االجتماعیــة والقضــایا الظــواهر حــول التعریــف،فكــرة فــي االجتمــاعي للتســویق المعرفــي ــدور ال یبــرز حیــث
حــوادث أخطـار أو والتـدخین اإلدمــان كأخطـار المجتمعـات داخـل الموجــودة والصـحیة االجتماعیـة بالقضـایا

الطرق وٕاصابات .،المرور
التوجیهي.2 توظیف:الدور على مكثف بشكل االجتماعي للتسویق التوجیهي الدور اإلعالمیعتمد وسائل

ومسـتمر متناسـق مباشر وبأسلوب ا،واالتصال هـذا یمثـل التسـویقحیـث یسـعى الـذي األساسـي البعـد لـدور
ــا اجتماعیـ تحقیقـــه إلـــى الجمهـــور،االجتمـــاعي ســـلوك ــه بتوجیـ ــة مرتبطـ التغییـــر عملیـــة أن إلـــى راجـــع ــذا وهـ
معینة اجتماعیة قیم وفق علـى،المستهدف البلدان بعض في االجتماعي التسویق استعمال ذلك أمثلة ومن

خـالل من المستهدف الجمهور السلوك بعـضتوجیه ومحاربـة الشـرب میـاه ونظافـة الغـذاء بنوعیـة االهتمـام
الفتاكة .األمراض

التفـاعلي.3 الوظیفیـة:الدور األدوار أهـم بـین مـن االجتمـاعي للتسـویق التفـاعلي الـدور یمثـل،یمثـل كونـه
حولهـاأحد والنقـاش للحـوار مجـاال فـتح طریـق عـن المجتمـع قضـایا معالجـة فـي المتقدمـة وهـذا،المسـتویات

فهمها یمكن ال القضایا من العدید لكون فیهـامزده المـؤثرة العوامـل فهـم خـالل من األسـاس،إال هـذا وعلـى
یراد ظاهرة حول االجتماعیة الفئات كل بین للنقاش القضایا هذه طرح على القدرة االجتماعي للتسویق فإن

وتناولها .معالجتها
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القیمي.4 ف:الدور مفهـوم هـو القـیم مفهـوم كـلإن عنـد وتتواجـد والشـر الخیـر بمعـاییر مـرتبط نسـبي لسـفي
المجتمعــات هــذه لـدى الســائدة الثقافــة حسـب ومختلفــة متفاوتــة بـدرجات لكــن القــیم،المجتمعـات هــذه أن كمـا

األفــراد وعــادات ســلوك علــى مباشــر غیــر أو مباشــر بشــكل القیمــي؛تــؤثر الــدور یتمثــل األســاس هــذا وعلــى
خــال مــن االجتمــاعي المجتمــعللتســویق قضــایا تخــدم التــي القــیم بعــض غــرس علــى قدرتــه ســبیل،ل وعلــى
االجتماعیــة ــة العدال ــیم ق ــال االجتمــاعي،المث والتكافــل اإلنســاني التضــامن تكــافؤ،وقــیم والمســاواة والتعــاون

.الفرص
االجتماعي.ثالثا التسویق :تخطیط

من اآلخر، الطرف في تأثیر تحقیق إلى االتصال عملیة لمحتوىتهدف واستجابته قبوله خالل
كلما للتخطیط الحاجة وتتزاید األهداف، هذه تحقق حتى مخططة العملیة تكون أن یتطلب وهذا الرسالة،

االجتماعیة المنظمات جمهور مع الخال هو كما خصائصه، وتنوعت المستهدف، الجمهور حجم .زاد

لتز بینوتبعا االتصال بعملیات االهتمام آلیاتاید من لالستفادة واتجاهها وجمهورها، الحدیثة المنظمات
التسویقیة لالتصاالت االستراتیجي التخطیط مهارات بتنمیة االهتمام تزاید فقد ومهاراته، التسویق

المدى( طویل المدى)التخطیط قصیرة التسویقیة لالتصاالت والتخطیط ،.(Eduaredo, 1989, pp.
5 - 10)

بأنــه التســویقي التخطــیط تعمــل:"ویعــرف والتــي منطقــي، بشــكل والمتسلســلة الرئیســة النشــاطات مجموعــات
التسویقیة الخطط وصیاغة األهداف تحدید أخرى".على بعبارة الرئیسـة:"أو النشـاطات مـن منطقیـة سلسلة

لت خطـط إلى وتترجمها التسویقیة، األهداف تضع األهـدافالتي تلـك ,Eduaredo)".حقیـق 1989, p.
20)

أن إال االجتمـاعي، التسـویقي للتخطـیط مسـتقال تعریفـا السـابقة الدراسات من أي تظهر Murray(ولم &

Odriscal ب،)1996 إلیـــه یرمـــز ــا نموذجـ ــا اقترحـ المنظمـــة"Sostac"قـــد نـــوع ــبان الحسـ فـــي ــذ أخـ ،
رســـم علـــى النمـــوذج هـــذا ویركـــز ــویقیة، التسـ االتصـــاالت لتخطـــیط عملیـــة أي فـــي تبنیـــه یمكـــن ــا، ومنتجهـ
ویعمـل علیهـا، والرقابـة تنفیـذها ثـم ومـن المنظمـة، وأهـداف رسـالة استقراء خالل من والتكتیك االستراتیجیة،

المنظمـ فـي األخـرى األنشـطة مـع التكامل وتحقیق أجزائها، بین الربط تحقیق ,Chris)ةعلى 1999, p.
التالیة(14 العناصر على ویشمل ،:(Chris, 1999, pp. 14 - 15)
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اآلن؟)Situation(:الحالة.1 نحن أین
تحقیقه؟)Objective(:الهدف.2 المرغوب الفعل ما
بذلك؟)Strategy(:االستراتیجیة.3 القیام یمكن كیف
(التكتیــــــك.4 :Tactics(ـــب ــ یجــ ـــي ــ التـ ـــال ــ االتصـ أدوات ــا ـــ ومـ ـــتراتیجیة؟ ــ االســ ــیل ـــ تفصـ ـــا ــ مـ

ومتى؟ استخدامها؟
(الفعــل.5 :Action(موضــع أداة كــل لجعــل ــة المطلوب الخطــوات ومــا التكتیــك؟ تفصــیل مــا

التنفیذ؟
(الرقابة.6 :Control(ذلك؟ ومتى وصلنا أین نعرف كیف

الت.رابعا االجتماعيخصائص :سویق

منها خصائص بعدة االجتماعي التسویق الصفحات2011هالل،(:یتمیز ،38-42(

هادف.1 :نشاط

الهـــدف إلـــى ــول للوصـ المناســـبة األســـالیب وتحدیـــد الخطـــة صـــناعة علـــى االجتمـــاعي التســـویق یركـــز
أو المنظمــة لــدى یكــون مــا وغابــا عــامالمطلــوب، هــدف بالتســویق تقــوم التــي وتعمــل)Goal(الجهــة ،

والفقــر والتعلــیم والبیئــة الصــحة مثــل فیهــا تعمــل مجــاالت أو أغــراض مجموعــة خــالل مــن تحقیقــه علــى
أنشــطة)Target(وهكــذا مجموعــة إلـــى األغــراض هـــذه وتتحــول ،)Activities(المنظمـــة بهــا تقـــوم ،

)Objectives(النهایة في قیاسها یمكن ،.

للمنظمة العام الهدف إلى للوصول السلیم التحرك تعني األهداف تجزئة فإن واضح هو .وكما

مستمر.2 :نشاط

تنشط حیث المنظمات، من الكثیر به تتصف الذي العشوائي الجهد بهذا االجتماعي التسویق یعرف ال
تتحكم ال التي الظروف أو الصدفة على تعتمد التي الموارد لدیها تتوافر غالباعندما .فیها

تضـــمن التـــي الحقیقیـــة المـــوارد لخلـــق والمســـتقبلي الحـــالي التخطـــیط علـــى االجتمـــاعي التســـویق ویركـــز
النشــــاط ــر)اإلســــتمراریة(إســــتمرار التفكیــ برنــــامج ــیاغة صــ إعــــادة الحقیقــــة ــي فــ ــر األمــ ذلــــك ــب ویتطلــ ،
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ـــ المنظمـ ــي فــ ـــاعي االجتمـ ــویق التســ ــطة أنشــ إدارة ـــي فـ ـــالالمســــتخدمة إدخـ ــث حیــ ـــن مـ ــدة بعــ أو ــل العامــ
التخاذاال االجتماعي للبعد الفرصة ترك وعدم التفكیر عملیة في .القرارقتصادي

ــي فــ ـــعبا صـ ـــدو یبـ ــد ــ ق ـــر األمـ ــذا هــ ــان كــ االوٕان أن إال ـــة، ــاالبدایـ االقتصــ ــدوى بالجــ ـــاط ـــطةرتبـ لألنشـ دیة
الفوائــدوا بعــض الطویــلســتقطاع المــدى علــى یمكــن مهمــا أمــرا یبــدو الذاتیــة القــدرات یحقــقلتنمیــة أن

أقدام من ترسخ االعتتراكمات سلوك على وتعودها متنامیةمادالمنظمة، بدرجة الذاتیة القوى .على

متكامل.3 :نشاط

ــد وتحدیـــ ـــتج المنــ أو ـــلعة الســ ـــوع نــ ــار إختیـــ ـــمل تشــ ــبحت أصـــ ــدیثا حـــ ــاري التجـــ ـــویق التســ ـــة عملیــ أن ــا كمـــ
اال التسـویق عملیـة فـإن وهكـذا، والتسـعیر والكمیـة والجودة أنالمواصفات یجـب األخـرى هـي جتمـاعي

وكـــذلكتكـــون األنشـــطة مـــن أخـــرى بمجموعـــة إرتباطـــه و النشـــاط نـــوع حیـــث مـــن االجـــراءات متكاملـــة
أو االفكـار لتسـویق واحـدة وسـیلة علـى االعتمـاد وعـدم التسـویق عملیـة فـي المسـتخدمة الوسائل بتكامل

المنظمة تقدمها التي .الخدمات

ی االجتمــــاعي ــویق التســ ــي فــ ــل داخــــلوالتكامــ المختلفــــة ــطة واألنشــ ــود الجهــ ــین بــ التنســــیق ــتم یــ أن تطلــــب
نفس في الصلة ذات أو المتشابهة األخرى والمنظمات المنظمة جهود وبین جانب، من نفسها المنظمة

آخر جانب من العمل .منطقة

تلعبهــا التــي األدوار بــین تنســیق و توزیــع ــاك وهن واضــحا الهــدف یكــون عنــدما ذلــك یتحقــق أن ویمكــن
الواحدالم المجتمع داخل المختلفة .نظمات

متطور.4 :نشاط

ــاعي، االجتمـ التســـویق فـــي الســـابقة ــا وخبرتهـ ــا بتجاربهـ ــتفید تسـ أن المنظمـــات تحـــاول أن الطبیعـــي مـــن
الواقعیة الممارسة في النجاح من الكثیر حققت التي تلك خاصة .وبصفة

متتالیـة لفتـرات التجربـة تكـرار یـتم أن ذلـك معنى لیس تغییـراتولكن مـن یحـدث مـا مراعـاة دون عدیـدة
ایجابیة أو سلبیة مؤثرات من یواجهها ما .أو
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القضــــایا نحــــو ــة المتبعــ ــراءات واإلجــ ــالیب واألســ األهــــداف ــــي ف دائمــــة بصــــورة النظــــر إعــــادة أن والشــــك
المنظمة واستمراریة لبقاء ضمان شهادة تمثل اجتماعیا تسویقها یتم التي .واالنشطة

والتطــو فــيوالتغییــر دائــم تغیــر هنــاك أن حیــث االجتمــاعي، التســویق فــي الوحیــد الثابــت الشــيء هــو یر
بـــین والتعـــاون المجتمـــع مـــع العمـــل فـــي المتبعـــة واإلجـــراءات واألســـالیب األولویـــات وترتیـــب االتهامـــات

الصلة ذات أو المتشابهة والجهات والهیئات .المنظمات

المنافع.5 :تبادل

وا المنظمات في الكثیرون العملیعتقد في األساس أن االجتماعي التسویق أنشطة تمارس التي لهیئات
مقابل بال والعطاء التطوع .هو

لهـذه التقـدیر و االحتـرام االومع نسـتطیع ال أننـا إال توجیـهالمعتقـدات فـي أساسـیة بصـورة علیهـا عتمـاد
ال فغالبا االجتماعي، التسویق والكفاءاتیمكنأنشطة الخبرات كل نوفر التسـویقأن لعملیـة المطلوبـة

المتطوعین خالل من .االجتماعي

فــإن اإلنجــازات ــق وتحقی العمــل تقــدم مــع أنــه إال ــة، البدای فــي الــبعض ــدى ل مقبــوال ذلــك كــان أن وحتــى
متبادلة منفعة هناك یكون أن ضرورة تعني .استمراریته

یتلقــى وشــخص یعطــي شــخص بــین المنــافع تبــادل كیفیــة عــن الــبعض یتســاءل الهبــةوقــد أو المســاعدة
إلـى المسـاعدات تقـدم عنـدما الغنیـة والمجتمعـات الـدول علیـه تجـب الـذي السؤال نفس هو وهذا أحیانا؟

الفقیرة .الدول

بنظـرة للمنـافع تبـادل هنـاك یكـون كیـف یحدد علمیا منهجا المجال هذا في االجتماعي التسویق وینتمي
لعمل االستراتیجیة المفاهیم على ترتكز التنمیةتنمویة .یة

اجتماعیة.6 اقتصادیة :عملیة

عملیـة أنـه علـى فقـط االجتمـاعي المنظـور خالل من االجتماعي التسویق إلى ینظرون الكثیرون مازال
التالیة بالدرجة واالجتماعیة األولى بالدرجة الدینیة والقیم بالمعاییر ترتبط .اجتماعیة
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واالجتماعیــــة ــة الدینیــ ــدوافع للــ ــل الكامــ التقــــدیر ومؤشــــراتومــــع معــــاییر ضــــوء فــــي تــــتم لــــم إذا ــــا أنه إال
ــد تبدی مــن نــوع ــى إل ــك ذل یتحــول أن فــیمكن االجتمــاعي، بالنشــاط تقــوم التــي المنظمــات فــي اقتصــادیة

المانحةالموارد الجهات أو المجتمع من توفیرها یتم .التي

إدارة فـــي الداخلیـــة ــاییر المعـ مـــع ــادیة االقتصـ ــاییر المعـ دمـــج عـــدم ــة حالـ ـــي ف ــویقونواجـــه التسـ أنشـــطة
الغیـر علـى االعتمـاد و االتكالیـة مثـل إنتشارا تزداد التي االجتماعیة األمراض من بالكثیر االجتماعي

وهكذا االجتماعیة والجریمة .والتسول

فـي إعتمـدت قـد خاصـة بصـفة التعاونیـة والجمعیـات الحكومیـة غیـر المنظمـات مـن الكثیـر ألن ونتیجة
االج المعاییر على المجتمعأنشطتها خدمة في طویال تستمر أن تستطع لم .تماعیة

الخصائص هذه الخصائص یوضح الشكل هذا :و
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رقم االجتماعي):01-01(الشكل التسویق خصائص

االجتمـاعي.د:المصدر التسـویق هـالل، محمـد رضـوى حسـن، الغنى عبد االجتمـاعي(محمد المـال رأس مركـز)ادارة ،
القاهرة، والتوزیع، للنشر والتنمیة األداء ص2011تطویر ،42.

التسویق خصائص
االجتماعي

هادفنشاط

متكامل نشاط مستمر نشاط

اقتصادیة عملیة

اجتماعیة
متطورنشاط

المنافع تبادل
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ال:الثالثالمطلب االجتماعيعناصر التسویقي مزیج
ـــزیج المـ ــد ـــةیعــ العملیـ ــداف أهــ ــق لتحقیــ ـــوقون المسـ ــتعملها یســ ــي التــ ـــویقیة التسـ األدوات ـــم أهـ ـــد أحـ ــویقي التســ

الجمهــور، أو المســتهلكین بـین والتنســیق الـربط بوظیفــة االجتمــاعي التسـویقي المــزیج یقـوم حیــث التسـویقیة،
التسویقي بالنشاط القائمین .وبین

:المنتج.أوال

كثیر في االجتماعي التسویق الصـعبمنتج مـن یجعـل وهـذا معقـد سـلوك أو ملمـوس غیـر األحیـان من
للمنتج تعاریف عدة ونذكر مفهوم و معنى ذات بسیطة صیاغة :صیاغته

المنتج.1 االجتمـاعي:تعریف التسـویق في المنتج أنـهیعرف ممارسـاتالخدمـة،،السـلعة:"علـى أو أفكـار
ال االتي جلب إلى یسعى بل فقط الرضا للمستهلك أیضاتجلب لو صفحة2002كوتلر،(."لفائدة ،133(

أنـه على كوتلر عرفه شـيء:"كما أوأي الحیـازة أو االسـتخدام أو االسـتهالك بغـرض للسـوق تقدیمـه یمكـن
معینة رغبة أو معینة الحاجة أ(."االشباع صفحة2007،.عمر ،32(

أنه على عرف الفوائـد:"وأیضا أسـاس علـى السـلوك فـي تغییـر تحـدث أن شـأنها مـن التـي والخدمة السلعة
مباشر غیر أو مباشر بشكل سواء ذلك تصاحب أن یمكن البشري،التي السلوك في التغییر هذا یكون وقد

الم لمواجهــة صــحیة بــرامج طلــب علــى والتحفیــز مخلفــات مــع التعامــل ســلوك االجتماعیــةأو نظــام(."شــاكل
سویداني، صفحة2008موسى ،280(

االجتماعي المنتج أن القول یمكن مـنعبارةكما والمتكـون التنفیـذ قیـد المخطط الحالي البرامج محتوى عن
مســاعدة وخــدمات ملموســة وســلع ومفــاهیم للجمهــوروأفكــار ایصــالها عامــل،المســتهدفالمــراد فــإن ولهــذا

أنه حیث جدا مهم تصـاحب،االقناع أن یمكـن التـي الفوائـد أسـاس علـى السـلوك تغییـر تسـویق یتم أن البد
مباشر غیر أو مباشر بشكل سواء ع(.ذلك صفحة2018،.سفیان ،29(
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االجتماعیة.2 المنتجات :تصنیف
تصــنیف لهــایمكــن تحقــق والــذي للمســتهلك الفــوري اإلرضــاء أو االشــباع لدرجــة وفقــا ــا اجتماعی المنتجــات

التـيمنافع المنتجـات أنـواع علـى سـنتعرف التـالي الشكل خالل ومن قلیلة أو كثیرة المنافع هذه كانت سواء
االجتماعي المنتج إلیها :یصنف

رقم للمنتجات):02-01(الشكل االجتماعي التصنیف

الفوري–االشباع االرضاء

مرتفع منخفض

كثیر

قلیل

ص:المصدر مصر، الجامعیة، دار تسویق، النجاء، أبو العظیم عبد .259محمد

هـي أنـواع أربـع إلى اجتماعیا صنفت المنتجات أن نالحظ الشكل ثابـت،(:من الصـفحات2005ادریـس ،
194-195(

الناقصـــة- تلـــك:المنتجـــات ــتهلكوهـــي للمسـ فوریـــا رضـــا تحقـــق التـــي ــات المنتجـ مـــن ــة وتضـــر،النوعیـ
فعالـة غیـر وكـذلك السيء المذاق ذات الطبیة والعقارات األدویة أمثلتها ومن الطویل المدى على المستهلك

منهــا المنشــور الطبــي األثــر المســتهلك،فــي إمــداد علــى والقــدرة الفــوري االقبــال ینقصــها المنتجــات هــذه فــإن
طو اآلجلبمنافع .یلة

صحیةمنتجات

)المفیدة(

ناقصة منتجات

كاملة غیر أو

مرغوبةمنتجات

مرضیة منتجات
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المفیـدة- للمسـتهلك:المنتجات فوریـا رضـا تحقـق ال التـي المنتجـات مـن النوعیـة تلـك تعتبـر،وهـي ولكـن
نجــدها الســیارات فــي وضــعها التــي الهوائیــة والوســادة األمــان أحزمــة ذلــك ومثــل الطویــل اآلجــل فــي مفیــدة

نفس في أنها غیر قلیل بقبول المدىتحظى على للمستهلك مفیدة .الطویلالوقت

المرضـــیة- بـــه:المنتجـــات تلحـــق ولكنهـــا للمســـتهلك فوریـــا رضـــا تحقـــق التـــي المنتجـــات مـــن نـــوع وهـــي
أنهــا غیــر للمســتهلك فــوري إشــباع و متعــة تحقــق التــي الســجائر اســتعمال مثــل الطویــل اآلجــل فــي الضــرر

الطویل المدى على بصحته الضرر به .تلحق

ــة- المرغوب ــ:المنتجــات الت المنتجــات األجــلوهــي فــي ومنفعــة للمســتهلك ــع ومرتف فــوري رضــا تحقــق ي
الطویـل األجـل فـي بالمنفعـة صـحته علـى وتعـود جید مذاق ذات فهي الفواكه استهالك مثل وهـذا،الطویل

االجتماعي التسویق في المرغوبة هي المنتجات من المنظمات،النوع على فـيویجب منتجاتها تجعل أن
منتج تبني فعند المستوى إلحاقهاهذا وعند المستهلك طرف من واسعا اقباال تجد قد مرضیة بـهات الضـرر

إقتنائها عن سینقطع المستهلك أن المنظمة،فأكید على وجب تحظـىلهذا أن إلـى منتجاتهـا من تطور أن
و الطویل المدى على للمستهلك منفعة ستحقق والتي مرغوبة للمنظمةبمنتجات الربح تحقق الوقت نفس في

الطویل األجل على تنافسیة میزة .وتكسبها

:السعر.ثانیا

اإلجتماعي المیدان في السعر النقدیةیمثل والمثبطات والحوافز سلوك اعتماد مع تترافق التي التكالیف
والخدمات للمنتجات النقدیة .وغیر

السعر.1 خدمـة:تعریف أو لسـلعة إقتنائـه جـراء المسـتهلك یـدفعها التـي النقدیـة القیمـة هـو ،مـاالسـعر
ثمنا اخراج أو نقدیة قیمة تكون قد االجتماعي التسویق في السعر أن یكـون،غیر قـد االجتماعي والتسعیر

مجانیا،منخفضا أو السـلوك،رمزیا تغییر لتبني المصاحبة القیمة سـویداني،(.وهو موسـى ،2008نظـام
)260صفحة

عــن یعبــر المســتهدففالســعر الجمهــور یتحملهــا التــي نفســیةوالتكــالیف تكــون قــد ،عاطفیــة،ثقافیــة،التــي
مجـرد؛وغیرها،مالیة،مادیة،زمنیة،سلوكیة،اجتماعیة یفـوق االجتماعیة المنتجات تسعیر أخرى بعبارة

المادیة عنه،التكالیف التخلي أو اتخاذه المستهلك على ینبغي موقف عن عبارة التكالیف هذه تكون ،فقد
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تبنیهأو یجب جدید المثال،اتجاه سبیل الثمن:على باهظة عادة التدخین بأن المدخن یعترف قـد،قد لكنـه
التكالی أن منیرى التخلص أو المحتملة الوزن زیادة أو التدخین عن لإلقالع المبذول الجهد في المتمثلة ف

الشخصي تقدیره حسب للغایة مرتفع صفحة2012شفیقة،(.النیكوتین ،16(

المنـــافع لتحلیـــل ــا وفقـ ــاعي االجتمـ التســـویق مبـــادرات مـــن ــعة واسـ أنـــواع ــع أربـ فـــيهنـــاك ــل تتمثـ :والتكـــالیف
صفحة2013صابرینة،( ،61(

شخصیة- ومنافع ومحسوسة التكلفة الحالـة:قلیلة هـذه فـي للمـرأة الـرحم عنق فحص المثال سبیل على
بوضوح الهدف ألنفسهم،یدرك مباشرة أن،فوائد حیث المبادرات من األخرى باألنواع مقارنة سهل والتغییر

االجتماعي التسویق إلستراتجیة االساسیة العناصر هي والمعلومات .االتصاالت

مجتمعیــة- المنــافع و محسوســة و التكــالیف اعــا:منخفضــة بــرامج المثــال ســبیل التــدویرعلــى فــي،دة
نســبیا ســهل الســلوك تغییــر اعتمــاد الحالــة بــالفرد،هــذه صــلة ذات الفوائــد أن اعتبــار یمكــن ال ویــرى،ولكــن

علیها التأكید ینبغي للمجتمع القصوى واالستفادة البرامج من النوع لهذا المفتاح هي المالئمة أن .المؤلفون

الشخصیة- والمنافع ومحسوسة التكلفة هـذه:مرتفعة فـي التـدخین عـن التوقف برامج المثال سبیل على
المقتـرح السلوك على االعتماد في واضحة شخصیة فائدة هناك عالیـة،الحالة بـه المرتبطـة التكـالیف ولكـن

الــدفع مقاربــة االجتمــاعیون المســوقون یتبنــى أن Push"ویقتــرح marketing"اإلعالنیــة الحمــالت بــدعم
الم مستوى على .حليوالمبادرات

االجتماعیة- والفوائد محسوسة وغیر مرتفعة السـلوك:تكالیف لتغییـر نوع أصعب هذا أن الواضح ومن
نمـوذج اعتمـاد الضـروري مـن یكـون قـد الحالـة هذه في تعینها الصعب من والفوائد باهظة التكالیف أن كما

و العكسي االجتماعيٕاالتسویق التأثیر أو المعنوي االقناع .ستخدام

:لتوزیعا.ثالثا
واضـحة عمل ووسائل قنوات واستجابة التوزیع على یشمل والذي االجتماعي التسویق في المكان تحدید

التالیة التعاریف في التوزیع :نذكر
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التوزیع-1 :تعرف
بأنهـا التوزیــع قنــاة السـلع:"تعـرف ایصــال تضــمن التـي المنظمــات المســتهلكمجموعــة إلــى ."والخــدمات

ر( صـــفحة2005،.عمـــر حیـــث)304، وایصـــال، تـــوفیر فـــي االجتمـــاعي التوزیـــع أو المكـــان یتمثـــل
للجمهور االجتماعي المنـتج،المنتج إلـى الوصـول تمكن التي التوزیع قنوات انشاء مراعاة بسـهولة،مع

المسـتهدف الجمهـور مـن جغرافیـا قریـب موقـع فـي الحسـبا،وتواجده فـي وهـوواألخـذ والتوقیـت التكلفـة ن
الجماعـات إلـى المسـتهدف المنـتج ایصـال بهـا یـتم التي الطریقة أو أوالكیفیة أفـراد كـانوا سـواء المعینـة

المجتمع كل أو صفحة2012شفیقة،(.جماعات ،17(

أو ایصال به سیتم الذي الموقع إلى أو المكان إلى التوزیع المرغـوبیشیر االجتمـاعي المنـتج توصیل
المستهدف الجمهور للتخـزین،إلى منافـذ یـوفر أن االجتمـاعي المسوق على الملموس المنتج حالة ففي

الملموس المنتج لتوزیع وثالثة للعرض .وأخرى

التوزیع-2 :أنواع
مباشـرة غیـر أو مباشرة طریقة إما بطریقتین االجتماعیة المنتجات توزیع الصـفحات2011ابـراهیم،(:یتم ،

115-116(
المباشـــر- المعنیـــین:التوزیـــع أفـــراد بواســـطة للمســـتهلك مباشـــر بشـــكل االجتماعیـــة المنتجـــات ارســـال أي

الحمـالت لهـذه والمنفـذة المخططـة الجهـات قبل من استخدامها أو االجتماعیة أنشـطة،بالحمالت كممارسـة
المنظمة قبل من الفقیرةتطوعیة المناطق في واألسر لألفراد منح .بتقدیم

المباشــر- ــر غی مــؤهلین:التوزیــع و معتمــدین وكــالء بإســتخدام ــة االجتماعی المنتجــات ــادل تب أو ارســال
مباشـرة المسـتهدفة للجهـات وتوزیعه المختلفة بمكوناته االجتماعي المنتج بإستالم یقومون قنـوات،حیث أي

المستهدفةالت الجهات إلى ثم معتمدین الوكالء إلى المخططة الجهة من عملها یبدأ قد .وزیع
االجتماعي-3 المنتج :توزیع

أو الســـلع حالـــة فـــي ذلـــك ویشـــمل المســـتهدفین إلـــى االجتمـــاعي ــتج المنـ ــا بهـ یصـــل التـــي الطریـــق یعنـــي
والقائ النقل، ووسائل التخزین، ومكان وأسلوب ، التوزیع ونظام البیعالبضائع، وأماكن التوزیع، على مین

التوزیع .أو

:عیزوتلا فیرعت
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هـو فیهـا توزیـع یكـون خاصـة، بصـفة المحسوسـة وغیـر عامـة بصـفة الخدمیـة المنتجـات حالـة فـي أما
مــن للمســتهدفین وشــكلها نوعهــا كــان أیــا الخــدمات إلیصــال تســتخدم التــي بــالقنوات تتعلــق القــرارات تلــك

األنشــطة المقــررات هــذه وتشــمل لتلــكالجمهــور، الدعایــة وأمــاكن العامــة اإلالم ووســائل نوعهــا، كــان أیــا
.األنشطة

ــتج المنـ وصـــول وســـرعة ســـهولة بهـــا تضـــمن التـــي الكیفیـــة التوزیـــع بعملیـــة ــام االهتمـ مقدمـــة فـــي ویـــأتي
المناسبة وبالجودة المناسب الوقت في المستهدفین إلى .االجتماعي

و وخبــرات وممارســات عــادات علــى التعــرف ذلــك أیضــاویتطلــب والتعــرف المســتهدفین، وتجــارب هوایــات
العكسـیة التغذیـة خـالل Feedمـن Backالمنـتج توزیـع فـي المتبعـة الطـرق عـن رضـاهم درجـة علـى
إلیهم ووصولهم صفحة2011هالل،(.االجتماعي ،63(

:الترویج.رابعا

التسویقي المزیج أدوات من هو التسـویقالترویج مجـال فـي االهتمـام مـن قـدر أكبـر التـرویج وتلقـى األربعة
:االجتماعي

الترویج-1 :تعریف

بأنه كوتلر منتجاتهـا:"یعرفه لتـوفیر المنظمـة تتخـذها التي التسویقیة الجهود اطار في یتم الذي النشاط
بشرائها وٕاقناعهم المستهلكین أذهان صفحة2011العبدلي،(."إلى ،19(

المنظمـةوی اسـتخدام إلـى الترویج االجتمـاعيشیر بـالمنتج المسـتهدف الجمهـور إلخبـار الجهـود لجمیـع
بـه الجمهـور واقنـاع منـه االسـتفادة وكیفیة المنتج بها یتسم التي والخصائص المزایا وشرح تقدمه ،الذي

والمنافـذالوب القنوات معرفة یجب ستتالي وتلفـتالتـي أفضـل بشـكل الجمهـور إلـى الوصـول علـى سـاعد
االجتماعي التسویق حملة إلى صـفحة2012شـفیقة،(.انتباههم التـرویج)18، یمثـل المـوالي والشـكل

التسویقي المزیج عناصر من عنصر :بصفته
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رقم المزیج):03-01(شكل عناصر كأحد التسویقيالترویج

عمـانبشیر:المصدر العلمیـة، البـازوري دار األولـى، الطبعـة واالعـالن، التـرویج رباعیـة، محمـد علي ص1998العالق، ،
12.

عمـــان:المصـــدر العلمیـــة، البـــازوري دار األولـــى، الطبعـــة واالعـــالن، التـــرویج رباعیـــة، محمـــد علـــي العـــالق، ،1998بشـــیر
.12ص

رقـــم الشـــكل المـــزیج)03-01(یمثـــل عناصـــر كأحـــد مـــنالتـــرویج مجموعـــة مـــن یتكـــون حیـــث التســـویقي،
النشر(المتغیرات المبیعات، تنشیط الشخصي، البیع تتفا)االعالن، أهـدافالتي لتحقیـق بعضـها مـع عل
.المنظمة

أنــه علــى أیضــا التــرویج تعریــف الفعــال:"ویمكــن التــدفق تحقیــق إلــى هادفــة األشــكال متعــددة اتصــال عملیــة
مــ أو مباشــرة طریقهــا عــن المقصــودةللســلعة األســواق إلــى المعتمــدة التســویقیة ــذ المناف خــالل البكــري،(."ن
معاصرة، ومفاهیم اسس صفحة2006التسویق ،148(

والموارد األهداف

استراتیجیات

التسویق

الترویجاستراتیجیة

االجتماعي التسویقي المزیج

المنتج

السعر

التوزیع

الترویجيالمزیج

االعالن-

الشخصيالبیع-

المبیعاتتنشیط-

النشر-

المستهلكون
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الترویج-2 :أهداف

هــي الغایـات مــن عــدد تحقیــق إلـى االجتماعیــة المنتجــات التــرویج الصــفحات2011ابــراهیم،(:یهـدف ،
124-125(

سـیأثر- والتـي لـدیهم، السـلوك جوانـب من بجانب ترتبط التي بالمعلومات المستهدفة الجهات اختبار
االجتماعي التسویق یرغبه الذي الهدف إلى لیصل تدریجیا لتغییره .علیهم

جهــات- لــدى االجتماعیـة الســلوكیة األنمــاط تعــدیل التســویقمحاولـة رجــال یســعى حیـث المســتهدفة،
مـواز إحـداث إلـى للوصـول والجماعـات واألسر األفراد مواقف في تعدیل إحداث إلى االجتماعیین

السلوكیة أنماطهم في أمكن .إن
أو- حســیة مــدركات تكــوین خــالل مــن الجدیــدة والمفــاهیم باألفكــار المســتهدفة الجهــات إقنــاع محاولـة

ا بفوائــد ایجابیــة علــىمواقــف تعمــل التــي الحدیثــة االتصــال أدوات مــن باعتبارهــا االنترنــت ســتخدام
المستهدفة الجهات أمام المعرفیة األفاق .توسیع

االسـتخدام- بتكـرار تتعلـق أمـور نحـو المسـتهدفة للجهات الحالیة والمهرات والخبرات المعارف تعدیل
ا االقتصــاد بســبب الخلـوي الهــاتف مثــل والســلوكیات المنتجــات االســتخدامبعـض أن باعتبــار لســلبي

لهــم تســبب أن یحتمــل كمــا واألســر األفــراد میزانیــات علــى إضــافیة أعبــاء یمثــل الســلع لهــذه الكثیــف
سلبیة صحیة .أثار

االجتماعیة-3 المنتجات ترویج :وسائل
التالي نحو على االجتماعیة المنتجات ترویج وسائل أهم إیراد الصـفحات2011ابـراهیم،(:یمكن ،

125-127(
والمتخصصــة:اإلعــالن· العامــة والمجــالت األســبوعیة ــة الیومی والصــحف التلفزیــون ویضــم

اإلعالنیة الوسائل من وغیرها الرادیو إلى باإلضافة والمنارة المعدنیة .والملصقات
والنـدوات:البروشورات· العمـل ورش إلـى باإلضـافة مجانـا تـوزع التـي والسـلع الغذائیـة المواد

وســـائل األدوات هـــذه علـــى یطلـــق عمومـــا والمســـابقات، ــوائز الجـ و والمعـــارض والمـــؤتمرات
االجتماعیة التسویقیة البرامج .تنشیط

المنقولــة· الفــم كلمــة أو خاصــ:الدعایــة انطلقــت إذا ایجابیــة تكــون أن یفتــرض مــنوالتــي ة
ــویق التســ لبرنــــامج ــذة المنفــ الجهــــات ــل قبــ ــن مــ ــتخدمین المســ المجتمــــع ــوم نجــ أو الــــرأي قــــادة
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اال وتجدر ومفصلة، واضحة وتوقیتات وبرامج خطط وضمن أناالجتماعي إلـى هنـا، شارة
قبــل مـن بـذل والـذي المتحقــق الجهـد نتیجـة هـي إنمـا ســلبیة أو ایجابیـة كانـت سـواء الدعایـة

االجتماعیین .میدانیاالمسوقین
الشخصـــي· بـــأمور:البیـــع المتخصصـــین األفـــراد مـــن مجموعـــة بـــه تقـــوم أن تمكـــن الـــذي و

الشخصـــي البیـــع أن علـــى التركیـــز مـــن البـــد وهنـــا ــاهیم، المفـ و لألفكـــار والتســـویق التـــرویج
االجتماعیة والمنتجات للبرامج ترویجي الرسمیةكأسلوب إحداهما بطریقتین یتم أن یمكن

أو الفـــردي باالتصـــال المـــؤهلین االجتمـــاعیین المســوقین مـــن مجموعـــة ـــام بقی تـــرتبط التــي و
وأهــداف مضــامین علــى تحتــوي لهــم مباشــر رســائل ونقــل المســتهدفة الجهــات مــع الجمــاعي

المسـته الجهــات قبـل مــن ومقبولـة ومفهومـة مدروســة اجـراءات مــع وشـفافة أمــاواضـحة دفة،
الــرأي قــادة مــن مجموعــة قیــام خــالل مــن یــتم فقــد الرســمي وغیــر اآلخــر نجــوماألســلوب أو

سلبیة أم ایجابیة كانت سواء أدركوها التي بالطریقة االجتماعي للمنتج بالترویج .المجتمع
العامــة· أهــداف:العالقــات ذات و مدروســة خطــط وضــع خــالل مــن أنشــطتها تنطلــق والتــي

أنشــط ترفــد االجتماعیــةمحــددة المنتجــات لتســویق األخــرى التــرویج وســائل آخــر،.ة بمعنــى
مــع كــاملین وتناســق بتوافــق منهــا الخارجیــة وخاصــة العامــة العالقــات بــرامج تعمــل أن البــد
التـــرویج ــائل لوسـ المنفـــذین قبـــل مـــن ــدانیا میـ تنفیـــذها یجـــري التـــي ــات والفعالیـ الجهـــود كافـــة

ال أو العناصــر لهــذه یضــاف كمــا واألخــرى، اإلنترنــت الترویجــي ــالمزیج ب الخاصــة وســائل
القصیرة .SMSالرسائل

عام أن،بشكل القـول یـتمیمكـن االجتماعیـة المنتجـات لتـرویج المسـتخدم الترویجـي المـزیج
یلي ما باختصار أهمها أسس و معاییر على بناء :تحدیده

الترویج- إستراتیجیة لتنفیذ الكافیة المالیة الموارد توفر المعلنةمدى أهدافها .وحسب
یتم- الذي الترویجي المزیج مضامین تنفیذ لمباشرة الالزمة والكفاءات الخبرات توفر مدى

االجتماعي التسویق برامج لترویج .استخدامه
واإلعالنیة- الترویجیة الوسیلة عادات مع المستخدم الترویجي المزیج توافق .مدى
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الثاني الصحیة:المبحث السلوكیات
لقیـــاس أساســـي مؤشـــرا الصـــحة المجتمعـــاتأصـــبحت جمیـــع فـــي التنمیـــة الیـــوم،مســـتویات الـــدول وجـــل

وتنفیــذ بتخطــیط تقــوم الســوي،أصــبحت الصــحي الســلوك لتحقیــق وٕاســتراتجیات بمســتوىسیاســات لإلرتقــاء
هنا سنحاول حیث كله، العام الوضع على إیجابا ینعكس بما ومـاالصحة الصحي السلوك فـيمیتـهأهإلى

الصحة على .الحفاظ

األول ومفهوم:المطلب الصحيوأبعادنشأة السلوك
الصــحي بالســلوك اإلرتقــاء ذلــكیعــد كــل كــون الــدول، إلیهــا تســعى التــي األولیــة ذات المتطلبــات مــن

واإلقتصادیة االجتماعیة المؤشرات على .سینعكس

الصحي.أوال السلوك :نشأة
الســـلوك مفهـــوم المصـــادرظهـــر فـــي ــاردالصـــحي ریتشـ یـــد علـــى مـــرة ألول فـــي"Rechard"العلمیـــة

الصــحة فــي التــدخین ســلوك التــأثیر عــن بحثــه فــي العشــرین القــرن مــن الســلوك،الخمســینات مفهــوم وتبلــور
الممارســات مــن لعــدد دراســة فــي ــاحثین الب مــن مجموعــة لــدى والســلبیة ــة االیجابی أبعــاده بمختلــف الصــحي

مقاطعة في برسیلو،االمیداالصحیة قام بیلكو"Berssilou"حیث الفرد"Belloc"و علـىبدراسة وركزت
الج الصحة من كل على الشخصي الحیاة أسلوب تأثیر على والمرضـیةالتعرف علـىأجریـت،سمیة دراسـة

المق)2927( الراشـدین مــن العـام الجمهـور مـن كالیفورنیـایشـخص بوالیـة اآلمیــدا مقاطعـة فـي تــم،مـین وقـد
مــن یتكــون اســتبیان النــوم)23(اســتخدام بنظــام والخاصــة للفــرد الشخصــیة الممارســات جمیــع تغطــي بنــدا

الســـلیمةو الـــوزن،التغذیـــة علـــى ا،المحافظـــة الریاضـــة،لتـــدخینعـــدم وممارســـة الكحـــول شـــرب كمـــا،عـــدم
أخــرى أســئلة الدراســة النتضــمنت كــذلك للفــرد الصــحیة الحالــة ــةعــن االجتماعی األســرى،شــاطات ــاریخ ،الت

والدخل سنوات،التعلیم لعدة األفراد هؤالء بمتابعة الدراسة عینت تـموقد التـي البیانـات هـذه وبتحلیل متتالیة
بمعظمهـا،جمعها أو السـتة الصـحیة الممارسات بتلك إلتزموا الذین األفراد أن الصـحیة،وجد حیـاتهم كانـت

منهــا قلــیال اتبعــوا أو الممارســات هــذه یتبعــوا لــم ممــن أفضــل عــام خمــس،بوجــه لمــدة العینــة هــذه وبمتابعــة
عــام أواخــر حتــى أي ونصــف بلــغ1980ســنوات العینــة فــي الوفیــات عــدد أن تراوحــت،دافــر)381(وجــد

عــام)70-40(بــینأعمــارهم إلیهــا التوصــل تــم التــي الدراســة نتــائج وبمراجعــة الباحثــان،1965عــام قــام
عـام ظهـر الـذي الوفیـات معـدل بـین االرتباط التـي1980بحساب الممارسـات وعـدد األفـراد هـؤالء وأعمـار

الصــح للســلوكیات ممارســة األفــراد هــؤالء أقــل أن وجــدو یمارســونها للوفــاةكــانوا أكبــر احتمــال لــدیهم كــان یة
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لعــام التالیــة ونصــف ســنوات الخمــس عــام1965خــالل أخــرى متابعــة فــردا)4764(شــملت1984وفــي
عام برسیلو،1965حصلوا الممارسـات"Enstrom"وانستروم"Berssilo"وجد هـذه لتـأثیر أخـرى فائـدة

الوفیات معدل خفض في صفحة2014بسنت،(.الصحیة ،179(

الصحي.ثانیا السلوك مفهوم
نذكر الصحي السلوك مضمون حددت التي المفاهیم :من

الصـــحي- وعلـــى:هـــوالســـلوك والمـــرض الصـــحة علـــى القائمـــة والمواقـــف الســـلوك ألنمـــاط ــامع جـ مفهـــوم
الطبیــة الخــدمات إلــى،اســتخدام تهــدف التــي الســلوك أنمــاط كــل ــه أن ــى عل كــذلك الصــحي الســلوك ویعــرف

الفرد عند الصحیة الطاقات وتطویر المشعان،(.تنمیة سلطان .)1999عوید

التعـرف:بأنهSarafinoسرافینویعرفه- لغـرض أو المـرض مـن الوقایة بهدف الفرد یمارسه نشاط أي
المبكرة المرحلة في تشخیصه أو المرض صفحة2007شریفة،(."على ،39(

أنــه- علــى كــذلك الصــحي الســلوك الطاقــات:"یعــرف وتطــویر تنمیــة إلــى تهــدف التــي الســلوك أنمــاط كــل
الفردالصحی عند سلیمة،(."ة صفحة2014بلخیر ،08(

عرفه- »تیلوركما Taylor صـحتهم:"« لـدعم األفراد یتخذها التي السلوكیات هي الصحیة السلوكیات
صـــنف علیهـــا، الحفـــاظ فـــي"تیلـــور"أو متضـــمن ألنـــه فقـــط لـــیس أیضـــا مهـــم الســـلبي الصـــحي الســـلوك أن

سلبیة صحیة عادات یصبح أن السهل من ألنه أیضا ولكن صفحة2014بسنت،(."المرض ،19(

أیضـا یعـرف بالممارسـة:"كما تـرتبط وأفعـال وأقـوال اتجاهـات مـن الفـرد عـن یصـدر مـا كـل ."الصـحیةانـه
صفحة1997الدین،( ،07(

ـــهمف یســ ـــحي الصــ ـــلوك ـــيالسـ ـــحةفــ الصــ ــم ـــ ـــرةوعل الخطــ ــلوك الســـ ـــاط أنمــ ـــد تحدیـ ــي ـــ ـــيو،ف ــبابفــ أســـ ــد ـــ تحدی
وفـي وتشخیصــها الصــحیة الصـحيإعــادةاالضـطرابات االمــداد نظــام وتحسـین إلــىباإل،تأهیــل ذلــكضــافة

الســــلوك ألنمـــاط ـــأثیر الت ــات امكانیــ ــل بتحلیـ ــتم یهـ ـــه ــرديفإن الفــ ــتوى المسـ ــى علـ لإلنســــان ــحة بالصـ ـــة المتعلق
لألمـــرا،والجمـــاعي االجتماعیـــة علیهـــاوباألســـس والتغلـــب لض ــبة وبالنسـ الصـــحة، بجوانـــبفهـــوعلـــم ــتم یهـ

اآلتیة الصحي :السلوك

علیها- والحفاظ الصحة .تنمیة
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وعالجها- األمراض من .الوقایة
الخطرة- السلوك أنماط تحدید
أسباب- الصحاإلتحدید وتشخیصهایضطرابات .ة
الصحي- اإلمداد نظام تحسین إلى باإلضافة التأهیل .اعادة

وعلـى والمـرض الصـحة علـى القائمـة والمواقـف السـلوك ألنمـاط جـامع مفهوم هو الصحي فالسلوك ثم ومن
الطبیة الخدمات سلیمة،(.استخدام صفحة2014بلخیر ،08(

الصحي.ثالثا السلوك أبعاد
هي أساسیة أبعاد ثالثة الصحي صفحة2001یخلف،(:للسلوك ،31(

الوقــائي-1 تحمــي:البعــد أن شــأنها مــن التــي الصــحیة الممارســات االصــابةاإلنســانیتضــمن خطــر مــن
بإنتظـام،بـالمرض الطبیـب مراجعـة أو مـثال معــین مـرض ضـد التلقـیح علـى الفحوصــاتإلجـراءكالحصـول
.الدوریة

الصــحة-2 علــى الحفــاظ صــحة:بعــد علــى تحــافظ أن شــأنها مــن التــي الصــحیة الممارســات إلــى ویشــیر
بها منصوح أخرى صحیة سلوكیات تنفیذ أو مثال الصحي األكل على كاإلقبال .الفرد

بالصحة-3 اإلرتقاء تنمیـة:بعد علـى تعمـل أن شـأنها مـن التـي الصـحیة الممارسـات كل الصـحةویشمل
بشـكل الریاضـة وممارسـة البـدني النشـاط خـالل مـن ممكنـة مسـتویات أعلـى إلـى بهـا ودائــمواإلرتقـاء منـتظم

.إلخ...
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الثاني واأل:المطلب الصحيالنماذجالنماط للسلوك تفسیریة

الصــحياألتشــمل للســلوك التفســیریة والنمــاذج وأدواتنمــاط سیاســات بالســلوكعــدة الــوعي لخلــق تقییمیــة
الصحي

الصحي.أوال السلوك أنماط
على المبكر التعرف أجل من الفرد یتخذها التي االجراءات على تقوم الصحي السلوك أنماط إن

حدوثها ومنع األمراض على،حدوث الحفاظ أجل من مالئمة تبدو التي السلوك أنماط على یشمل وهذا
الجسدیة الصحة واعادة وتنمیتها حددتالصحة حیث مهمة، عوامل الصحيلتحدیدخمسة السلوك أنماط

سلیمة،(:هيو الصفحات2014بلخیر ،08-09(

بالفر-1 المتعلقة والبیئةالعوامل والمهارا،السن(:د والمعارف الحالة واالتجاهاتوتاریخ .)إلخ...ت

والمجتمع-2 بالحمایة المتعلقة المتعلقة:(العوامل ومتطلباته السلوك وتوقعات التعلیم أو والتأهیل المهنة
االجتماعي والدعم الشخص ...).بمركز

المحافظة-3 مستوى على والثقافیة االجتماعیة والوصـول(:العوامل استخدام وسهولة المتوفرة العروض
العامة التواصل ومنظومات الصحیة والتوعیة التربیة بمعنى الصحیة الخدمات مراكز ).إلخ...إلى

عموما-4 واالجتماعیة الثقافیة القانونیة(:العوامل واألنظمة والعقائدیة الدینیة القیم ).إلخ...منظومات

المادي-5 المحیط التحتیة،الطبیعة،الطقس(:العوامل ).إلخ...البنى

المفسرة.ثانیا الصحيالنماذج للسلوك

الصـحي للسـلوك علمـي تفسـیر إلعطـاء جـادة محـاوالت ثالثة الصحي للسلوك المفسرة النماذج أهم :من
الصفحات2007شریفة،( ،40-41(

الصحیةذجنمو-1 :القناعات
منطقیــا محــددة بأنهــا االنســانیة للتصــرفات النمــوذج هــذا الصــحي،ینظــر الســلوك النمــوذجویعتبــر هــذا فــي

والتكـالیف للفوائـد الذاتیـة الحسـابات أساس على القائمة الفردیة االختیار لعملیات افتـراض،وظیفة هنـا ویـتم
بالصحة المتعلقة باالتجاهات للتنبؤ مترابطة قابلیة .وجود
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القــرار اتخــاذ أن النمــوذج بهــذا أووالمقصــود بفوائــد یعــود صــحي ســلوكي نمــط بإتبــاع التــيوخســائریكــون
ــة معین صــحیة قناعــة علــى المبنــي القــرار هــذا وراء مــن عــن،ســتجنى التخلــي عــدم مــا شخصــا یقــرر كــأن

بسببه مهددة غیر صحته أن واقتناع اعتبر ما إذا .التدخین
المعقول-2 الفعل :نموذج

النمــوذجالوهنــا هــذا خــاللیرتكــز مــن تتحــدد التــي الســلوك هــذا نوایــا علــى بــل ذاتــه حــد فــي الســلوك علــى
هما :عاملین

فیه- المشكوك السلوك نحو .االتجاهات
الذاتي- اآلخرین:المعیار عن الناجم التوقعات ضغط خالل من .أي

ونحـــ فیـــه المشـــكوك للســـلوك الممكنـــة النتـــائج نحـــو الشخصـــیة القناعـــات التقییمـــاتوتتجـــه القناعـــات،و أمـــا
للشـــخص المرجعـــي اإلطـــار مجموعـــات أو أشـــخاص جانـــب مـــن التوقعـــات علـــى فتقـــوم بغـــرض،المعیاریـــة

الشخصـــي المعیـــار أو االتجاهـــات الســـلوك،تعـــدیل ثـــم ومـــن النوایـــا تعـــدیل ــدیل،وبالتـــالي تعـ مـــن فالبـــد إذا
أوال .القناعات
أضاف »أجزینوقد Adjzen أخر« التصرفعامل لضبط الذاتیة القابلیة في قصد،والمتمثل والتي

ما بتصرف بالفعل یقوم أن على الشخص بقدرة القناعة .بها
الذاتیــة الكفــاءة توقعــات لنظریــة Banadora«لبانــدوراوطبقــا بالســلوك« القیــام أجــل مــن الفــرد نیــة فــإن

إال تتولــد ال باإلالصــحي یمتلــك توقعــاتعنــدما إلــى الممكنــةضــافة أو،النتیجــة المطابقــة الكفــاءة توقعــات
نفسه الوقت في أنه،المناسبة التـدخأي أن فقـط یعتقـد أال الشـخص أجـلینعلى مـن مـثال بالصـحة مضـر
التدخین عن یتوقف عـن،أن الصعبة اإلقالع عملیة تحمل على قادر أنه على مقتنعا یكون أن علیه وٕانما

.التدخین
عل-3 الحفاظ دافع الصحةنموذج :ى

الحمایــةویعــرف دافــع باســم النمــوذج النمــوذج،Rogersلروجــرزهــذا هــذا المعرفــيویقــوم التمثــل ــى عل
ا واتخاذ للصحة المهددة مالئمةللمعلومات بإجراءات بالقیام الصحي.لقرارات السلوك بأنماط القیام .بمعنى

هي مركبات أربع بین التفریق من النموذج هذا یمكننا :و

الصحةالدرجة- بتهدید المتعلقة للخطورة .المدركة

الصحیة- التهدیدات بهذه لإلصابة المدركة .القابلیة
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الصحي- التهدید إزالة أو الوقایة أجل من ما إلجراء المدركة .الفاعلیة

الخطر- لصد الذاتیة الكفاءة .توقعات
مــا الصــحي الســلوك ممارســة طالئــع تشــكیل فــي مجتمعــة المركبــات هــذه الفعــلوٕاســتنادا،وتســهم لنمــوذج

الفعلي للسلوك والممكن األفضل التنبؤ من تمكن النوایا هذه مثل أن یفترض .المعقول

الثالث وطبیعة:المطلب الصحيونظریاتأهمیة السلوك

التكیــف درجــات بــأعلى یتمتــع بحیــث صــحیة حیــاة الفــرد لیحیــا وأهمیتــه الصــحي الســلوك لطبیعــة نظــرا
والجســدیةمــعوالتوافــق النفســیة الصــحة مــن،مســتویات العدیــد الصــحيفهنــاك الســلوك الموضــحةنظریــات

ذلك تحقیق في أهمیته إبراز مع ذلك، .لتحقیق

الصحي.أوال السلوك :أهمیة
تفســیریة ونمــاذج كثیـرة لنظریــات هــدفا منــه جعلــت الصــحي الســلوك أهمیـة الســلوك،إن هــذا فهــم محاولــة

محدداته االجتماعیـةواستكشاف المعرفـة نظریة الصـحیة)Banadora(لبانـدورامثل المعتقـدات ونمـوذج
للحمایة)Beker(لبیكر الدفاع المبـرر،)Rogers(لروجـرزونظریة أو المعقـول الفعـل للفشـیبینونظریـة

)Fishbein(مـن الصـحي السـلوك مـع المتفاعلـة المتغیـرات مـن مجموعة هناك أن النظریات هذه وتظهر
:أهمها

السلوك- وراء الكامنة السلوكیة والمقاصد االتجاهات .مفهوم
ــا- تأثیرهــ ـــت تحـ ـــد یتواجـ أو ـــخص الشـ ــعها یضــ ـــي التـ ـــیم والقـ ــاییر ـــه،المعــ بمعتقداتـ ــا منهــ ــة المرتبطــ ـــة خاصـ

التدی سلوكه في تظهر كما .نيوممارسته

كما أخرى جوانب من الصحي السلوك أهمیة تبرز الصفحات2016الثبیتات،(:یليكما ،09-10(

علیها- والحفاظ الصحة .تنمیة
وعالجها- األمراض من .الوقایة
الخطرة- السلوك أنماط .تحدید
أسباب- وتشخیصیهاإضطراباتتحدید .الصحة
.التأهیلاعادة-
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الصحي- االمداد نظام .تحسین

الصحي.ثانیا السلوك طبیعة

ومتعلمـة مكتسـبة السـلوكیات هـذه جمیع أن یالحظ الصحي للسلوك المختلفة المظاهر تحدید ضوء في
األسریة التنشئة مؤسسات خالل التـي،المختلفةمن العوامـل أن حیـث الجنـین تكـوین لحظـة مـن تبـدأ والتي

بوفـــاة وتنتهـــي التكـــوین لحظـــة مـــن والتـــي المختلفـــة العمریـــة المراحـــل عبـــر وتطـــوره االنســـان نمـــو فـــي تـــؤثر
ما عوامل إلى تقسیمها ویمكن بعدهااالنسان ما وعوامل الوالدة .قبل

والعــاد األنمــاط مــن بمجموعــة الصــحیة الســلوكیات التتمثــل مجــاالت فــي الســلوكیة المختلفــةات والتــي،حیــاة
أهدافه تحقیق أجل من الفرد مایوظفها هي السلوكیات هذه األساسیة وحاجاته النفسیة دوافعه من المنبثقة

الحیـــاةأ بأســلوب علیــه مركـــب"أدلــر"نظریــةحســبصــطلح علــى للتغلــب یســـعى الفــرد علــى ركــزت والتـــي
تفاعله خالل من الـوالدي،رةاألسـمعالنقص بترتیبـه متـأثرا عمـره مـن األولـى السـنوات السـت خـالل وذلـك

المبكـرة الطفولـة وخبرات التنشئة االجتماعیـ،ونمط التنشـئة مؤسسـات تسـاهم الفـردكمـا تعلـیم فـي المختلفـة ة
المختلفــة الصــحیة الســلوكیات الدینیــة،أنمــاط والمؤسســات واألندیــة الرفــاق وجماعــة المدرســة ووســائل،مثــل

عام بشكل والمجتمع الثقافیة المؤسسات من وغیرها الصفحات2014بسنت،(.االعالم ،22-23(

الصحي.ثالثا السلوك :نظریات
النظریــات هــذه أهــم ومــن الصــحي الســلوك تفســیر إلــى تهــدف النظریــات مــن مجموعــة الثبیتــات،(:هنــاك

الصفحات2016 ،11-12(

الصحیة.1 القناعات النظریة:نظریة هذه )Becker.1974(بیكرو)Rosenstock(لروزینستوكرائد
منطقیا محددة بأنها االنسانیة للتصرفات النظریة هذه النظریـة،تنظر هـذه في الصحي السلوك یعتبر حیث

لعملیات والتكـالیفوظیفة للفوائـد الذاتیـة الحسـابات أساس على القائمة الفردیة افتـراض،االختیار هنـا ویـتم
قاب بالصـــحةلیـــةوجـــود المتعلقـــة ــات باالتجاهـ ــؤ للتنبـ ــة مـــع،مترابطـ تـــرتبط التـــي الصـــحیة القناعـــات وتســـهم

وٕا منطقـي قـرار تشـكیل أو بنـاء فـي الموقفیة والظروف الدیمغرافیة االجتماعیة مـنالتغیرات وفـردي حصـائي
الصحي تأمین اجراءات اتخاذ أو صحي بسلوك القیام .أجل
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المعقـول.2 الفعـل النظریـة:نظریة هـذه وأجـزینرائـد Fishbien(لفیشـبیان and Adjzen ال)1975
النوایا تشكل على تركز وٕانما نفسه السلوك على النظریة هذه التصـرف،تركز مقاصـد أو نوایـا تتحدد حیث

هما عاملین خالل :من

فیـــه المشـــكوك ــلوك السـ ــو نحـ ــن،االتجاهـــات عـ الناجمـــة التوقعـــات ضـــغط خـــالل مـــن أي الـــذاتي ــار والمعیـ
النمـوذج هـذا لمركبـات المعرفیـة الطالئـع والشخصـیة المعیاریـة القناعـات وتشكل القناعـات،اآلخرین وتتجـه

الم النتائج نحو التقییمـاتالشخصیة ونحـو فیـه المشـكوك للسـلوك علـى،مكنة فتقـوم المعیاریـة القناعـات أمـا
للشــخص المرجعــي اإلطــار مجموعــات أو أشــخاص جانــب مــن أو،التوقعــات االتجاهــات تعــدیل أجــل ومــن

النوایا تعدیل وبتالي الشخصي القناعات،المعیار تعدیل من البدایة في البد السلوك .وأخیرا

ال.3 دوافع النظریـة:حمایةنظریة هـذه المعرفـي):Regers(لروجـرزرائـد التمثـل علـى النظریـة هـذه تقـوم
الصـحي السـلوك بأنمـاط القیـام بمعنى مالئمة بإجراءات بالقیام القرارات واتخاذ للصحة المهددة ،للمعلومات

تفریق یمكن النموذج هذا أربعةوفي مركبات :بین

الخطورة.أ من المدركة :Severity(الدرجة على) الفرد یكون الدرجة هذه وفي الصحة بتهدید المتعلقة
الصحة وتهدد المستقبل في ستواجهه التي المخاطر وطبیعة نوع من .بیئة

لإلصــابة.ب المدركــة :Vulnerability(القابلیــة الصــحیة) القابلیــة مــدى وهــي الصــحیة التهدیــدات بهـذه
التهدیدات بهذه لإلصابة الفرد .لدى

ــة.ج ــةالفاعلی Response(المدرك Effectiveness: تهدیــد) ــة ازال أو ــة الوقای أجــل مــن مــا إلجــراء
خــالل مــن ســواء الصــحیة التهدیــدات بهــذه اإلصــابة مــن نفســه وقایــة علــى الفــرد قــدرة مــدى وتمثــل الصــحي

معینة صحیة برامج اتباع أو غذائه .تحسین

الذاتیـة.د الكفـاءة _Self(توقعات Efficacy: الكفـاء) علـىأي الفـرد قـدرة وهـي الخطـر لصـد الذاتیـة ة
به اإلصابة عن االبتعاد ومحاولة بوجهه والوقوف الخطر .صد
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الثالث الصحیة:المبحث والسلوكیات االجتماعي التسویق بین العالقة

اإلقتصــادیة والمشــاكل القضــایا لمعالجــة األهمیــة متزایــد معرفــي كمجــال االجتمــاعي التســویق بینهــاإن ومــن
الصحیة السلوكیات على وتأثیر العامة الصحة .تعزیز

األول الصحي:المطلب السلوك مع المتوافقة االجتماعي التسویق نظریات

ـــد العدی اوجـــدت والنمـــاذج النظریـــات ســـلوكمـــن لتحقیـــق التســـویق المجـــال فـــي االجتمـــاعي للتســـویق لمفســـرة
بینهاالصحي من :نذكر

الفكریة:أوال :النماذج
إلى الفكریة النماذج نذكرتشیر ذلك ومن مقبول صحي سلوك تحقیق مع تتوافق أفكار لدمج :السعي

الصحي-1 السلوك لتغییر النظري التحول :نماذج
النمــاذج مــن أصــبح ولقــد المجتمــع، بهــا یمــر التــي التغییــر مراحــل خــالل مــن وعــرف نشــر النمــوذج هــذا إن

و االجتمــاعي، التســویق فــي اســتخداما مســاحةقــداألكثــر لتفســیرأخــذ نظــري كنمــوذج التطبیــق فــي واســعة
االجتماعي .التسویق

الحاصـلة للتغیـرات النفسي والتحلیل العالج في القیاسیة النظریات تحلیل خالل من ظهرت النماذج هذه إن
خــالل المــؤثرین للنــاس جــدا مالئمــة ســتكون ــي الت التــدخالت بــبعض ــام القی وتقتــرح االنســاني، الســلوك فــي

ما تضمن التدخالت هذه بعض إن التغییر، صفحة2008یوسف،(:یليمراحل ،214(

الوعي· Consciousnessزیادة raising
الذات· تقییم Self-refإعادة
االجتماعي· التحرر Socialتحقیق liberation
المساندة· Helpingالعالقات rellationship

النفسیة المراحل هي النماذج هذه في شعبیة األكثر األدوات فإن حال أي على

التأمل· Precontemplaionقبل
Contemplaionتأمل·
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Preparationتحضیر·
Action)عمل(فعل·
maintenanceإنهاء·

الكافي الوقت وٕاعطاء المجال فسح خالل من أهدافهم یحققون االجتماعیین المسوقین للمـرورإن للجمهـور
بشـكل االعتبـار بعـین وأخـذه تناولـه یـتم لـم ناقصـا و مهمـا جانبـا هنالـك بـأن اكتشـفوا أهـم إال المراحل، بهذه

وهــو أال الشخصــیة(عمیــق غیــر الشخصــیة)العوامــل الخصــائص علــى فقــط تؤكــد النظریــة هــذه أن حیــث
أساسي .كمعیار

وأساسیا كبیرا جانبا تعطي النظریة هذه أن جعلهابما مما فقط النظري الجانب عنإلى عاجزة هذه والحالة
االعتبـار بعـین أخـذها لعـدم السـلوك وتصـحیح تغییـر فـي المساهمة كذلك و دقیق بشكل األسباب تشخیص

األخرى الفـردالعوامل خاللهـا مـن یتحـرك والتـي عملیـة أنـه علـى السلوك تغییر النموذج هذا یفترض حیث ،
والشكل مراحل خمسة ذلكعبر یوضح :الموالي

رقم التغییر):04-01(الشكل مراحل نموذج

Source : Seema Parmer . Rossan Taylor ; Health promotion and behavioral change theory,
Alberta health Services, Canada, P09.

التأملقبل Precontemplation

تأمل Contemplation

تحضیر preparation

فعل Action

إنهاء Maintenance
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رقـم الشـكل مـن تغییر مراحل یوضح الموالي كـل)04-01(والجدول فـي المعتمـدة االسـتراتیجیات وكـذلك
:مرحلة

رقم ا):01-01(جدول لتغییر النظري التحول لنموذج التغییر واستراتیجیات الصحيمراحل لسلوك

المحتملةالتعریفالمراحل التغییر استراتیجیات
التأمل ــراءات-قبل اإلجــ التخــــاذ نیــــة أي توجـــد ال

ــهر ــ األشـــ ــون ــ غضـــ ـــي ــ فــ ــــات التحركـــ أو
المقبلة .الستة

أجــــل- مــــن ــوعي الــ ــادة وزیــ رفــــع إلــــى الحاجــــة
.التغییر

ـــول- حـ ــات للمعلومــ ـــي الشخصـ ـــابع طـ ـــافة إضـ
الفوائد و .األخطار

على-التأمل اإلجراءاتالعزم واتخاذ التحرك
المقبلة الستة األشهر غضون .في

والتحفیز- .الحث
محددة- خطط لوضع .التشجیع

خـــالل-التحضیر اإلجـــراءات اتخـــاذ علـــى العـــزم
بعــــض ــاذ واتخــ المقبلــــة، ــا یومــ ــین الثالثــ

االتجاه هذا في السلوكیة .الخطوات

ـــل- عمــ ـــط خطــ ــذ وتنفیـــ ـــع وضــ ـــع مــ ــاعدة المســـ
.مدروسة

تحدید- في تدریجیةالمساعدة .أهداف
ــن-الفعل عــ تقــــل ــدة لمــ الســــلوك ــي فــ ــر التغیــ

أشهر .ستة
ـــل- ـــ حـــ ـــیة، ـــ العكســـ ـــة ــ ــ التغذیــ ـــع ــ ــ مــ ــاعدة ـــ ــ المســ

والتعزیز االجتماعي، الدعم .المشكالت،
ـــلوك-اإلنهاء الســـ ــي ــ فــ ــل ــ حاصــ ــر ــ تغیــ ــاك ــ هنــ

أشهر ستة من .ألكثر
ـــاد- إیجــ ـــذكیر، ــ الت ــة، ــ المواجهـ ـــع مــ ـــاعدة المســ

ــات ــ واالنتكاســ ـــزالت ــ الـ ـــب ــ تجنـ ـــدائل، ــ ـــبالبـ ــ حسـ
الحال او الحاجة .مقتضى

Source : Ralf Schwarzer ;Modeling health behaviour change ; how to predict and modifying
the adoption and maintenance of health behaviours, applied psychology; an
internationalreview, vol.57 (1). Pp1-29.2008,p.09

ــم رقــ الجــــدول الســــلوك)01-01(یوضــــح ــر لتغییــ ــري النظــ التحــــول لنمــــوذج ــر التغییــ واســــتراتیجیات ــل مراحــ
الخمسـة المراحـل مـن كـل مفـاهیم لنـا یوضـح ،حیث إنهـاء(الصحي فعـل، تحضـیر، التأمـل، التأمـل، )قبـل

مرحلة لكل المحتملة التغییر استراتیجیات .ویبین

النسب-2 :نظریة
Hieder(النظریةهذهتفترض and kely االعتمـا)1967 خـالل مـن یتصـرفون النـاس بـأن دتفتـرض
عــن"علــى النظــر بغــض االعتقــاداتاعتقــاداتهم تلــك خــالل،صــالحیة مــن ذلــك مــن أبعــاد إلــى وتــذهب
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الســلوك تحدیــد فــي االعتقــادات أهمیــة االعتقــادات،إبــراز هــذه بــأن تفتــرض النظریــة هــذه أن (والســبب
النظریــة هــذه أســاس االفتــراض تفســیرتــؤثر)وهــذا ــى وتفســیرهااألفــرادعل حــولهم تــدور التــي لألحــداث

هـذه إن النهـائي السـلوك تكـوین بهـدف تجاهها المالئم غیر أو المالئم الموقف تشكیل أجل من وفهمها
نتیجة تتكون قد الخاصـةاالعتقادات لتجـاربهم نتیجة أو األخرین including(لتجارب there own

action and the action of others(وتفسـیر وتعلیـل بتحلیـل یقومـون سـوف األفـراد هـؤالء إن
ا أو االحــداث تجــاه ســلوكهم حــددت وبالتــالي المواقــف هــذه تكــوین إلــى قــادتهم التــي لمواضــیعاالســباب

فكرة( خدمة، صفحة2008یوسف،(...)السلعة، ،215(

الســلوك هــذا یعــزوا قــد الفــرد الكفــاءةإن المبــذول، الجهــد الــذكاء، كمســتوى داخلیــة وعوامــل أســباب إلــى
الخارجیـة البیئیـة العوامـل إلـى السلوك هذا مسببا یعزو قد أو العوامل، من المجموعـة،(وغیرها الـدخل،

...).األسرة

المهــام مــن تعتبــر الســلوك ثــم ومــن والمواقــف المعتقــدات تكــوین فــي ســاهمت التــي األســباب تحدیــد إن
المختصــــة،ألا إلیهـــا یســـعى ـــي الت االجتمــــاعيساســـیة ــویق التسـ ــال مجـ ـــي ــالتف حمــ خـــالل ــن مـ ـــك وذل

السـتقبال االسـتعداد لـدیهم األفـراد یجعـل الـذي وبالشـكل وجیـد مسـتمر بشـكل المنبهـات وٕاثـارة اإلعالمیة
المحیطة البیئة في المنبهات مئات بین من به واالهتمام تمییزه ویستطیعون المنبه .هذا

اســـ بكثیـــران أســـهل التجـــاري التســـویق إطـــار ضـــمن النظریـــة هـــذه مجـــالتخدام فـــي ــتخدامها اسـ مـــن
هـدایا وضـع المبیعـات تنشـیط أسـلوب علـى االعتمـاد خالل من نستطیع أننا حیث االجتماعي التسویق
دفعهــم ثــم ومــن بهــا والتــأثیر المنبهــات إلــى األفــراد شــد فــي البیــع رجــل یلعبــه الــذي الــدور خــالل مــن و

وٕاثـارةالتخ المسببات إیجاد كیفیة في تكمن االجتماعي للتسویق بالنسبة المشكلة ولكن الشراء، قرار اذ
دون المثــال ســبیل علــى اإلیــدز بمــرض الخــاص التحلیــل إجــراء أجــل مــن للــذهاب األفــراد لــدى ــدوافع ال

التــــ المســــببات ــاد إیجــ أو ــوعي، والتطــ اإلرادي الســــلوك ــون یكــ إنمــــا و ــمیة الرســ الجهــــات ــــدخل تكــــونت ي
االجتماع التوعیة و الصحیة الحمالت في المساهمة تجاه االیجابیة معالجـةاالعتقادات جمعیـات أو یـة

السرطان صفحة2008یوسف،(مرض ،215(
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السلوكیة-ثانیا :النماذج
ضـمن تكـون مسـارات بتوضـیح القیـام إلى السلوكیة النماذج واقعـيتشیر تطبیقـي منـههـدف الهـدف ،

ومنتحقیق مقبول صحي :نذكرهاسلوك

:اإلبداع-1
منها اإلبداع لمفهوم أعطت التي التعاریف من العدید صفحة2008یوسف،(:هناك ،216(

معینــة- بطریقــة المعلومــات تشــغیل علــى القــدرة یحتمــل النتیجــةاإلبــداع تكــون معنــىبحــث وذات (أصــلیة
بشیر .)2001العزاوي،

Daftیرى- العامة1992 وبیئتها وسوقها المنظمة لصناعة جدید سلوك أو فكرة تبني یمثل االبداع بأن

یرى- حین Stoner(في تطبیقیا)1996 الجدیدة األفكار استخدام یحتمل االبداع .بأن

أنواع هنالك فإن النظریة لهذه اوفقا في اإلبداع متبني من المسـتهدف،مختلفة یكـونلجمهـور محـددوالـذي
الولــه الســلوك لتبنــي فریــدة األحــوافز ســلوك فــي التغییــر هــذا إن أویكــونفــرادجدیــد، فكــرة تبنــي خــالل مــن

جدید سلوك وتبني واالبتكار التصور على قادرا تجعله التي الجدیدة األفكار .استخدام

جدید أفكار استخدام سلوكإن وتبني یعدة التسـویق، مجـال في العاملون لتحقیقها یسعى التي األهداف من
و الجدیـدة األفكار األفراد الكتساب االجتماعي التسویق حمالت على التركیز خالل من وذلك االجتماعي

جدید صحي سلوك وتبني التصور على قدرتهم .زیادة

الوسائط-2 متعدد :نموذج

الذي النموذج هذا أعمالان من أساسا Hornis(بدأ Regers(و)1989 االتصـاالت)1992 أن حیث
هي رئیسیة قنوات ثالثة على تعتمد النموذج لهذا وفقا صفحة2008یوسف،(:الصحیة ،220(

العائالت- مع شخصي اتصال
األصدقاء- مع شخصي اتصال
المجموعة- مع شخصي اتصال
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االتصـــالنإ ــذا ـــةهـ االجتماعی المنظمـــات ـــة وتعبئ تحریـــك ــاهیریتضـــمن للجمـ ـــة اإلعالمی ــالت الحمـ ونشـــر
الجماهیریةب االتصال الوسائل من وغیرها والملصقات الرسائل على .االعتماد

ــد تحدیــ خــــالل مــــن وذلــــك ــال االتصــ وســــائل ــاح لنجــ ــي األساســ ــر العنصــ ــر یعتبــ ــكان الســ ــة ودراســ ــل تحلیــ إن
المتمیــزة المســتهدفالخصــائص التــي،للمجتمــع الفعالــة الوســیلة واختیــار المناســبة الحمــالت إعــداد ثــم ومــن
العملیة أهداف .االتصالیةتحقق

فــي وســیلة مــن أكثــر ــى عل اعتمادهــا خــالل مــن والنجــاح بالفعالیــة الصــحیة االتصــاالت تتمیــز عــام بشــكل
جهة من أكثر من التأثیر یكون لكي المجم(االتصال األصدقاء، ...).وعاتأسرة،

وتحقیــق الصــلة إدامــة بهــدف االتصــال تكــرار مســألة علــى أسســه أحــد فــي یعتمــد الحمــالت هــذه نجــاح إن
بحمـالت تقـوم الصـحة وزارة فـإن األطفـال شـلل ضـد لقـاح عملیـة تنطلـق عندما المثال سبیل فعلى األهداف

وغ الحملة في والعاملین الجیران األخ، األب، األم، تستهدف واسعة الحملـةإعالمیة هـذه نجـاح بهـدف یرهم
و ــالل خــ مــــن وذلــــك ــال لألطفــ الصــــحیة ـــة الحمایـ ــق ـــةوتحقیــ الجماهیریـ االتصــــال ــائل ـــذیاع،(ســ المـ ــاز، التلفــ

الملصقات المجالت، ...).الصحف،

الثاني المقبولة:المطلب الصحیة السلوكیات مع االجتماعي التسویق تطبیق مسارات توافق

إلـــى ــحیة الصـ غیـــر الســـلوكیات ــر تغییـ هـــو ــه وحمالتـ االجتمـــاعي التســـویق مـــن األساســـي الهـــدف إن
العامة الصحة مجال في وتطبیق مواضیع نحو األفراد اتجاهات تغییر أو صحیة .سلوكیات

السلوك.أوال تعدیل مع االجتماعي التسویق من الهدف

الصـــ المجـــال فـــي االجتمـــاعي التســـویق كـــان االدراكلمـــا لتكـــوین تعلیمـــي تربـــوي نهـــج عـــن عبـــارة حي
فإن لذلك والمجتمع، الفرد لدى شيء أغلى الصحة كانت ولما والمجتمع، الفرد تهم التي الصحیة بالمسائل
الصـحة أهمیـة مـن أهمیتها تكتسب الصحي الجانب في االجتماعي التسویق وحمالت االجتماعي التسویق

م كــل أن فیــه شــك ال وممــا فــيذاتهــا، لألفــراد الصــحي األمــن لتحقیــق جاهــدا یســعى المجتمعــات مــن جتمــع
ــات االتجاهــ ــة وتنمیــ ــرات، والخبــ والمهــــارات، بالمعلومــــات ــراد األفــ ــد تزویــ ــق طریــ عــــن ــك وذلــ المجتمــــع، ــك ذلــ

ســلیم مجتمــع بنــاء فــي تســاعدهم التــي ال.المرغوبــة االجتمــاعي التســویق حمــالت فــإن األســاس هــذا وعلــى
المعلومـا نشـر وكیفیـةتستهدف العامـة، الصـحة عـن معـروف هـو مـا المجتمـع أفـراد تعلـیم وٕانمـا الصـحیة ت
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بصـحتهم یتعلـق فیمـا األفـراد احاسـیس و األفكـار تغییـر وكـذلك الصـحیة، والمشـاكل األمـراض مـن حمایتهم
بالصــحة، یتعلــق فیمــا وممارســاتهم معلومــاتهم فــي التــأثیر بهــدف الالزمــة، بــالخبرات المجتمــع أفــراد وتزویــد
التســـویق حمـــالت أن أي الـــتعلم، طریـــق عـــن ســـلوكیة واألنمـــاط الصـــحیة القواعـــد ترجمـــة خـــالل مـــن وذلـــك
أیضا تهدف فهي المعرفة إیصال إلى فباإلضافة األفراد، لدى المعرفة تغییر إلى فقط تهدف ال االجتماعي

السلوك تغییر .إلى

إلیصــــال مســــتمرة ـــة عملی ــن عــ ــارة عبــ الصـــحي ــب الجانــ ـــي ف االجتمــــاعي ــویق التســ ــالت حمـ ــــت كان ــا ولمـ
التســویق لحمــالت األساســي الهــدف فــإن العامــة، الصــحة لتعزیــز الالزمــة الضــروریة والمهــارات المعلومــات

والســـالمة الصـــحة فیهـــا تتـــوافر حیـــاة وأنمـــاط ســـلیمة وســـلوكیة صـــحیة تعـــالیم ادخـــال هـــو التـــياالجتمـــاعي
ذلك یتضمن و المجتمعات مع الصفحات1425ریان،(:تتماشى )51-50ه،

صحیة.1 معلومات بعـین:نشر أخـذه یجـب عنصر أهم هو الصحة عن السلیمة المعلومات نشر إن
نجـــ ســـر ألن الصـــحي، الجانـــب فـــي االجتمـــاعي التســـویق بـــرامج وضـــع عنـــد حمـــالتاالعتبـــار اح

لفئـــات الســـلیمة الصـــحیة المفـــاهیم مـــن واســـعة قاعـــدة خلـــق فـــي أساســـا یكمـــن االجتمـــاعي التســـویق
ككل الجمهور أو المستهدف .الجمهور

الصــحیة.2 الســلوكیات النــاس:غــرس نــدرب أن یجــب صــحیة ســلوكیات هنــاك أن ــه ب المســلم فمــن
ویقصــد خاصــة، بصــورة فــي بــالفرد الســلوكیات هــذه وتتعلــق باألســلوبعلیهــا، تعاملــه كیفیــة بــذلك

التمتــع علــى تســاعده صــحیة أنمــاط علــى اإلنســان یتعــود كــأن صــحیة، قواعــد علــى المبنــي الســلیم
.بحیاته

الصــحیة.3 الســلوكیات ــر بعــضتنشــر:تغیی أوفــي كالتــدخین الصــحیة غیــر ســلوكیات المجتمعــات
خط أمـراض إلـى المجتمـع یعرض قد الذي األمر وغیرها، المخدرات تحـرمتعاطي بـدورها والتـي یـرة

إلـى یحتـاج األمـر هـذا وثـل باهظـة، مبـالغ الدولـة وتكلـف المصـابة الفئـات هذه عطاء من المجتمع
مـــن لتغیـــر الفئـــات هـــذه إلـــى تصـــل فعالـــة أســـالیب الختیـــار محـــدد خطـــاب ذات متخصصـــة بـــرامج

الخاطئ .سلوكها
الصـحي.4 الـوعي نشر مهمتها قیادات ال:خلق حمـالت فـي عنصـر أهـم فـيإن االجتمـاعي تسـویق

واألهـداف الغایـات لتحقیـق فعـال دور لـه العنصر وهذا البشري، العنصر هو العامة الصحة مجال
متـوفرة لیسـت المتخصصـین من الفئة هذه أن جدا المؤسف ومن الصحي، الخطاب من المنشودة
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المختلفـــ التعلـــیم مراكـــز قبـــل مـــن مضـــاعفا جهـــدا یتطلـــب األمـــر وهـــذا المطلـــوب، إلعـــدادبالشـــكل ة
وبـین الصـحي المجال في المتخصصة القیادات بین التواصل تحقیق یجب كما الصحیة، القیادات
ذلـك دون فمن العامة، الصحة مجال في االجتماعي التسویق برامج حمالت على القائمة القیادات

عامة بصورة الصحیة التوعیة من األساسي الهدف یتحقق .لن

الترویج.ثانیا سیاسة الصحيتوافق السلوك تعدیل مع االجتماعي
سیاســـة عـــن ــدیث الحـ إلـــى ـــا یقودن ــا هنـ التـــرویج عـــن ــدیث الحـ ــاعي،إن االجتمـ ــویقي التسـ ــال اإلتصـ

سیاســــات ــى تتجلــ حیــــث ــول، مقبــ ســــلوك لتحقیــــق الصــــحیة اإلتصــــالیة ــات السیاســ ــع مــ ــة ـــالوالمتوافقــ اإلتصـ
في المقبولة األثـراالجتماعي یحـدد خطوات، الخطـوةأربع أن حیـث دائـري، شـكل إلـىاألخیـرةعلـى ترجـع

وتحسـین وتطبیـق تخطـیط مـن مستمر بشكل العمل أهمیة على للتأكد وذلك األولى المهـمالخطوة مـن وهنـا
هـذه الن آرائهـم وأخـذ االسـتماع خـالل مـن النمـوذج بهـذا المسـتهدفین وتصـورات حاجـات علـى التعرف جدا

أثنـ تتغیـر قد والتصورات یكـونالحاجات أن یجـب ولـذلك المشـروع وتقـدیم اسـتمرار أثنـاء وكـذلك التطبیـق اء
من یتمكنوا لكي العمل برنامج على المناسبة التعدیالت إلجراء مستعدین النموذج هذا على إجراءالعاملون

المستهدف الجمهور عند الحاصلة التغیرات وطبیعة تنسجم والتي المناسبة د(التحسینات ،2019،.سفیان
ذلك)464-463الصفحات یوضح التالي :والشكل
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رقم الصحیة):05-01(الشكل االتصاالت عملیة نموذج

عمـــان،:المصـــدر ــع، والتوزیـ للنشـــر ـــاهج المن دار ــاعي، واالجتمـ الصـــحي التســـویق یوســـف، عثمـــان ،2008.األردنردینـــة
.224ص

یلي األربعوفیما للمراحل :إیجاز

األولــى)1 والتخطــیط:المرحلــة االســتراتیجیة التــي:تطــویر الالزمــة الخطــط وضــع یــتم المرحلــة هــذه ضــمن
بهدف وذلك بالبرنامج المشروع :تزود

الفعالة- االتصاالت .استخدام

البرنامجتطبیق

Implemeting the progra 03

والتخطیطتطویر االستراتیجیة

Planning §Strategy development
01

النصفیةوٕاجراءالتأثیرتقییم

Assessing Effectiveness§ Making
Refinements 04

مواد،وسائل،المفاهیمواختیارتطورات

Developing §Pretesting Concepts
messages §Material 02

الصحیةاالتصاالتعملیة

Health Communication Process
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المستهدف- الجمهور .تمییز

االتصال- استراتیجیة .صیاغة

المستخدمة- واالنشطة االتصال خطط .صیاغة

النتائج- تقییم طرق .تحدید

الثانیـــة)2 المـــواد:المرحلـــة الوســـائل، ـــاهیم، المف ـــار واختب المرحلـــة:تطـــویر هـــذه مفهـــوموضـــمن تطـــویر ـــتم ی
المستهدفین وتحدید الرسـائلالرسائل تحدیـد وبعـد المسـتلزمات وتحدید البحث طرق استخدام خالل من فیها

المستهدف بالجمهور واالتصال التطبیق خالل من تختبر سوف الالزمة .والمواد

الثالثة)3 البرنامج:المرحلة وتطبیق:تطبیق برمجة ویتم المستهدف الجمهور إلى البرنامج عرض یتم وهنا
ردود متابعة ثم ومن هـذاذلك بتنظـیم القیـام ثـم ومـن المرحلـة فـي البرنـامج بهـذا المسـتهدف الجمهـور أفعـال

علیه المطلوب التعدیل إجراء و .البرنامج

الرابعة)4 النصفیة:المرحلة وٕاجراء التأثیر اسـتخداموفـي:تقییم خـالل مـن البرنـامج تقیـیم یـتم المرحلـة هـذه
األ المرحلـة فـي البرنـامج هـذا المحـدد التقییم اسـتراتیجیةطرق صـیاغة إعـادة ثـم ومـن االتصـالوولـى خطـط

.والنشاطات
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الثالث السابقة:المطلب الصحیةالدراسات والسلوكیات االجتماعي التسویق موضوع تناولت التي

جزئیــة أو كلیــة بصــفة عالقــة لهــا تكــون التــي الســابقة الدراســات مــن مجموعــة نقــدم اإلطــار هــذا فــي
واضح،أنناإال،دراستنابموضوع بشكل الموضوع متغیرات بین تجمع دراسة أي نجد لم علمنا وحد وعلى

طرفنا من المقدمة الدراسة جوانب بعض مست الدراسات بعض وجدنا حین .في

العربیة:أوال :الدراسات

المـدني- المجتمـع أعمـال نشاط ضمن االجتماعي التسویق عن البیئـة–دراسة حمایـة جمعیـات حالـة
، قسـنطینة ولیـد(بوالیة وشـریط سـهیلة التسـویق):لعیـون تطبیـق مـدى مـا علـى القائمـة االشـكالیة كانـت

التالیة النقاط في البحث أهداف تمثلت حیث المدني، المجتمع أعمال نشاط ضمن :االجتماعي

االجتماعي- التسویق فكر ومنطلقات أسس على .التعرف
االجتماعيإبراز- التغییر عملیة في االجتماعي التسویق .أهمیة
المدني- والمجتمع االجتماعي التسویق استخدام عالقة .توضیح
المدني- المجتمع المؤسسات في تطبیقه یمكن االجتماعي التسویق لنظریة عملي تصور .تقدیم

باإل التحلیلي، الوصفي المنهج اسلوب على الدراسة نوع في الباحثان االستقصـائياعتمد المنهج إلى ضافة
دراســـة خـــالل مـــن ــة الدراسـ عینـــة أمـــا قســـنطینة، لوالیـــة البیئـــة حمایـــة جمعیـــات فـــي البحـــث مجتمـــع وتمثـــل

مـن فقـط جمعیـات خمـس هناك أنه اتضح فـي30المسحیة والمتمثلـة الوالیـة مسـتوى علـى نشـاط حالـة فـي
جمع األخضـر، المشـعل جمعیـة النسیم، جمعیة المبدوع، الحیـاةجمعیة جمعیـة ، البیئـة وحمایـة الطبیعیـة یـة

فاالستبیانة فتمثلت البیانات جمع أداة أما بالدراسة تناولها تم التي الجمعیات وهي .للبیئة،

مایلي إلى النتائج أبرز :لخصت

الجمعــوي،- النشــاط حــول الفعلیــة والممارســة النظریــة ــة المعرف بــین تجاهلــه یمكــن ال الهنــاك لكــن
التشـــاؤم ــدیجـــب البعیــ مـــدى ــى علـ الجمعویــــة.خاصــــة ـــة جــــدافالتجرب قصـــیرة تعتبــــر الجزائـــر ــي فـ

وأمریكا أوروبا في علیه الحال هو بما .بالمقارنة
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المتصـلة- بالفضـاءات أكثـر فتـرتبط الجزائـر، فـي الجمعیـات عمـل لطبیعـة متكـافئ غیـر توزیع یوجد
الدینیــة المیــادین فــي تنشــط وأكثرهــا لألفــراد، الیومیــة فــيبالحیــاة نشــاطها یقــل حــین فــي والریاضــیة،

االخرى المجاالت .بعض

ببــاقي- مقارنــة البیئــي المجــال فــي تنشــط التــي ــات الجمعی عــدد فــي انخفاضــا قســنطینة ــة والی تشــهد
فتمثل ، االخرى المجاالت في تنشط التي بالوالیـة%18.0الجمعیات الجمعیـات اجمالي من فقط

قســـنطینة، بوالیـــة البیئـــة حمایـــة الجمعیـــات علـــى الرســـمیة المؤسســـات قبـــل مـــن رقابـــة وجـــود ولعـــدم
بالوالیة%06ف نشاطها تمارس البیئیة الجمعیات من .فقط

المعنونـة"2البلیـدةدراسة- قسـیمة لحشـم الجزائریـة"ل المؤسسـات فـي االجتمـاعي التسـویق توظیـف
ــق التطبی ــة النظری ــین حــول:ب الدراســة هــذه إلشــكالیة الجــوهري الســؤال التســویق:"دار توظیــف یــتم كیــف

ربحیــة والغیــر منهــا الربحیــة الجزائریــة المؤسســات فــي التعــرف"االجتمــاعي إلــى الدراســة هــذه هــدفت حیــث ،
المؤسس تسییر في توظیفه وكیفیة االجتماعي التسویق في الجزائري المسیر أراء الجزائریةعل .ات

البیانــات لجمــع كوســیلة موجهــة النصــف المقابلــة ــى عل اعتمــدت نــوعي طــابع ذات مجتمــعالدراســة وتمثــل
فيةوعین و3الدراسة خیریة اقتصادیة3منظمات .مؤسسات

كاآلتي الدراسة هذه نتائج أبرز :كانت

من- مـن%83أكثر خبرة یملكون العینة األفراد و6من فـاكثر تفـوق%50سـنوات الخبـرة لـدیهم مـنهم
حقیقـــة15 علـــى التعـــرف مـــن وتمكیننـــا منهـــا، موثوقـــة و الواقـــع مـــن قریبـــة تصـــریحاتهم یجعـــل وهـــذا ســـنة،

الجزائر في .الوضع
استعماالته- وال االجتماعي التسویق مصطلح یعرفون ال العینة أفراد العینـة%83(أغلبیة وحتـى)مـن ،

مــنهم الــبعض أن نجــد ذلــك ورغــم ، مــا خــاص االجتمــاعي التســویق یعتبــر التــي الخیریــة المنظمــات مســیري
ویمثلــون اإللتقــائي الجانــب فــي خاصــة أدواتــه مــن القلیــل إعــداد%67یســتعملون إلــى الحاجــة تظهــر وهنــا

االجتماعي بالتسویق خاصة تكوینیة .حمالت

وبــاوزیر،الناشــري(دراســة- الســعودي)2013،الســایس المجتمــع فــي الصــحي الســلوك هــدفت:عــن
انخفـاض إلـى یـؤدي والـذي الصـحي السـلوك بتبنـي المرتبطـة االجتماعیـة األبعـاد علـى التعـرف إلى الدراسة
المتمثلـة الـرأي إسـتطالع أدوات وبتطبیـق الوصـفي المـنهج بإسـتخدام وذلـك المـزمن بـالمرض اإلصـابة نسبة
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مقیاس قوامهـافي عینـة علـى وذلـك البـاحثین اعـداد مـن الصـحي إلـى200السـلوك الدراسـة وتوصـلت فـرد
التالیة :النتائج

اإلصــابة- عـن یبعـده صـحیا سـلوكا الفـرد تبنـي وبـین االقتصـادیة الحالـة بـین طردیـة عالقـة هنـاك
المزمن .بالمرض

صحیا- سلوكا الفرد وتبني التعلیمي مستوى بین طردیة عالقة بالمرضهناك اإلصابة عن یبعده
.المزمن

المزمن- بالمرض اإلصابة یبعده صحیا سلوكا الفرد تبني نوع بین طردیة عالقة .هناك

المرتفـع- الـدم وضـغط السـكري مرضـى لدى بالتدین وعالقته الصحي السلوك نحو اإلتجاه عن الدراسة
وزعطوط(،بورقلة ا):2014،قریشي طبیعـة معرفـة إلـى الدراسة لـدىهدفت الصـحي السـلوك نحـو إلتجـاه

بلغــت ــة عین علــى المقــارن الوصــفي المــنهج باســتخدام ــك وذل المــرض ــة نوعی ــاختالف ب )6000(المرضــى
إعــداد مــن الصــحي الســلوك نحــو االتجــاه ــاس مقی تطبیــق تــم حیــث المرتفــع ــدم ال وضــغط بالســكري مــریض

اعده"Staptoe"ستابتو الذي التدین نتا"المهدي"ومقیاس مایليوبینت الدراسة :ئج

لــدى- وٕایجــابي المرتفــع الــدم ضــغط مرضــى لــدى ســلبي الصــحي الســلوك نحــو االتجــاه طبیعــة
.لسكريامرضى

الصحي- سلوك نحو االتجاه في والذكور اإلناث فروق توجد .ال

ا- عالقة التدینتوجد وبین الصحي سلوك نحو االتجاه بین موجبة دالة .رتباطیة

السیددراسة- االحتیاجـات"عن)2009(محمد لـذوي الصـحي السـلوك لتحسـین ریاضـي برنـامج تـأثیر
منشورة)"عقلیا(الخاصة غیر ماجستیر أمین مصر.ل .جامعة

الخاصــة االحتیاجــات ــذوي ل الصــحي الســلوك لتحســین ریاضــي برنــامج ــأثیر ت ــة معرف بهــدف البحــث أجــرى
وتضمن)عقلیا( البحث لهذا لمالئمته المنهج الباحث استخدم وقد (أبنـاء10(العینة، ،)بنـین4(،)بنـات6)/

مـع للمتعـاملین الصـحي للسـلوك مقیـاس بنـاء وكـذلك الریاضـي البرنامج بإعداد الباحث قام الهدف ولتحقیق
الباحث توصل البرنامج تطبیق وبعد داون، بمتالزمة والمصابین عقلیا المعاقین :فئة

و تحسین في ایجابي تأثیر له الصحي البرنامج أن الصحيإلى السلوك مظاهر بعض المعاقینتعدیل لدى
.عقلیا
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األجنبیة-ثانیا :الدراسات

gordonدراسة et al)2006:(
The Effectiveness of social marketing interventions for health improvement .what is the

evidence ?

التســـویق أنشـــطة ــة فعالیـ االســـتعراض إلـــى الدراســـة هـــذه األفـــرادهـــدفت ســـلوك علـــى تـــأثیر فـــي ــاعي االجتمـ
والتبـغ بـالكحول یتعلـق فیمـا العامـة السیاسـة ومستوى البیئیة التغییرات المشـروعة،واحداث غیـر والمخـدرات

البدني .والنشاط

الجمــاهیر الســلوك فــي ــأثیر الت إلــى تهــدف بــرامج فــي المفــاهیم التســویق اســتخدام هــو االجتمــاعي التســویق
اجـل مـن المجتمـعالمستهدفة و الصـحة المتوصـل،تحسـین النتـائج جملـة اعتمـادومـن فـي أثـر هنـاك إلیهـا

األفراد سلوكیات تغییر في االجتماعي التسویق المستهدفة،المبادئ مجموعة فـي،مع تـأثر أن یمكن والتي
المهنیة والممارسة العامة األفراد،السیاسة عن .فضال

الفـاك- مـاري آن Anne(دراسـة Marie Lavack عنـوان):1997 تحـت الموسـومة رسـالتها :فـي
االجتمــاعي،اســ التســویق إعــالن فــي الخــوف فــي الخــوف Fear(تماالت Appeals in social

marketing Advertising:()ع )2018،.سفیان

كولومبیـا بـریتیش جامعـة التسـویق بكلیة منشورة غیر دكتوراه أطروحة British(بكنـداوهي Colombia(
االجتمـاعي التسـویق حمالت رسائل في الخوف استماالت توظیف أن مفادها فكرة من الباحثة انطلقت وقد
تشـجیع وبالتـالي الحمـالت تلـك ومضامین أفكار قبول أجل من المستهدف الجمهور على التأثیر شأنها من

وقــد منهــا، السـلبیة عــن والتخلــي االیجابیــة بالسـلوكیات قــدرت عینــة علــى الدراسـة هــذه مفــردة598طبقــت
ومــن نیوزیالنــدا، أســترالیا، المتحــدة، المملكــة األمریكیــة، المتحــدة الوالیــات كنــدا، بلــدان، خمــس علــى موزعــة

نـــذكر الخـــوف اســـتماالت باســـتعمال التســـویق حمـــالت عالجتهـــا التـــي القضـــایا أهـــم شـــرب:بـــین التـــددخین،
المخ تعاطي في اإلفراط توصـلتالكحول، وقـد اآلمـن، غیـر الجـنس ممارسـة إرهاق، حالة في القیادة درات،

أهمها من نتائج إلى :الدراسة

ــن- مــ ـــزیج مـ ـــویر وتطـ ـــداد إعـ ــل أجــ ـــن مـ ـــلوكیة السـ ــات بالدراســ ـــتعانة االسـ ــة أهمیــ ــى علــ ـــد التأكیـ
المستهدف الجمهور أفراد سلوك في المؤثرة الفعالة .المداخالت

ألفكـار- أكثـر فهـم علـى التركیـز بجماعـات االسـتعانة أفـرادأسهمت شـرائح مختلـف واتجاهـات
الخطرة السلوكیات تبني في ینخرطون الذین .الجمهور
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أساسي- كمثبط الخوف إستماالت السلبیةتلعب السلوكیات .إلیقاف
التوعیة- حمالت في االرتباط منخفضة االتصال وسائل توظیف .أهمیة

كـ- زالتمـاندراسـة جیرالـد و كـوتلر فلیـب مـن Philip(ل Kotler § Gerald Zaltman 1971(
عنوان تحت االجتماعي،:والموسومة التغییر لتخطیط مدخل االجتماعي، التسویق

)Social marketing ; An approach to planned social change،journal of
marketing()2018،.عسفیان(

التسـویق مجلـة فـي منشـورة مقالـة عـن عبـارة Journal(وهـي of Marketing(الدراسـة هـذه تعتبـر حیـث
المصـطلح هـذا اسـتعمال فیهـا یـتم كمـا االجتمـاعي التسـویق مفهـوم خاللهـا من انبثق التي الصلبة االرضیة
وتخطــیط تحلیــل مجــال فــي التجــاري التســویق تقنیــات تطبیــق یمكــن أنــه علــى البــاحثین أكــد وقــد ، مــرة ألول

وتقــویم الســلوكوتنفیــذ علــى للتــأثیر المصــممة الباحثــانالبــرامج توصــل وقــد المســتهدف، للجمهــور الطــوعي
والتعامـل المتعـددة االجتماعیـة القضایا لفهم األنسب والوسیلة األداة هو االجتماعي التسویق أن إلى أیضا
كـل نجـد الدراسـة أثرتهـا التـي المطروحـة القضـایا بین ومن المأمول االیجابي التغییر إحداث أجل من معها

:من

بال المروریةاالهتمام والسالمة المرور وحوادث البیئي، التلوث مكافحة العامة، .صحة

Miligan(دراسة- et al،1997(النفسیة المتغیرات وبعض الصحي السلوك انماط بین العالقة ،:

بعـض بـین العالقـة فحص إلى وهدفت استرالیا في أجریت المتغیـراتحیث وبعـض الصـحي السـلوك أنمـاط
اإلكتئـــاب(النفســیة أ، الــنمط ســـلوك الــذات، علـــى)فعالیـــة الدراســة الـــذكور،301وأجریـــت مـــن282مــن

أعمـارهم وبلغت ان18اإلناث، الدراسـة نتـائج وأوضـحت فعالیـة:سـنة، بـین موجبـة ارتباطیـة عالقـة هنـاك
الغذا النظام اتباع من وكل المرتفعة وجـدتالذات بینمـا اإلنـاث، لـدى للكحـول المعتدل والشرب الصحي ئي

الذكور عند البدني النشاط وممارسة الذات بین العالقة بـین.هذه العالقـة فـي الجنسـین بـین فروق یوجد وال
والتدخین الذات .فعالیة

Pourell(دراسـة- and Thorson نحـو"،)1992 واالتجـاه الصـحي السـلوك فـي الفـروق قیـاس
الصحیة :الرعایة

علــى و196جــاءت الحضــریة بالمنــاطق یقطنــون فــي200مســنا الفــروق قیــاس بهــدف الریــف مــن مســنا
قـام كمـا المجمـوعتین، بـین تشـابه وجـود إلـى النتـائج ودلت الصحیة، الرعایة نحو واالتجاه الصحي السلوك
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)Kalliopaska علـى)1992 أثـ)19-20(طالـب4268بدراسـة بـین قـارن الـتفهمعـام أو التعـاطف ر
الصحي السلوك وبین التعاطف بین ارتباط هناك ان وتبین والتدخین الصحي السلوك نحو االتجاه .في

الحالیةمقارنة.ثالثا دراسة و السابقة الدراسات :بین

أخـرى- ودراسـات أخـرى، متغیرات مع وتأثیره االجتماعي التسویق متغیر تناولت السابقة الدراسات بعض
التــيتن الدراســة هــي دراســتنا إلــى األقــرب والدراســة أخــرى، بمتغیــرات وعالقتــه الصــحي الســلوك متغیــر اولــت

البیئیة التغییرات وٕاحداث األفراد سلوك على االجتماعي التسویق لتأثیر .تطرقت
الصحیة- السلوكیات تغییر في االجتماعي التسویق دور إلى التطرق في الحالیة الدراسة .تمیزت

أبرزها الجوانب من عدة في السابقة الدراسات عن دراستنا :وتختلف

فــي· أهمیتــه یثبــت والــذي االجتمــاعي التســویق بموضــوع الخاصــة المتغیــرات بجمیــع االلمــام محاولــة
الصحیة السلوكیات .تغییر

الصحي· السلوك أنماط على وٕاسقاطها االجتماعي بالتسویق تتعلق التي العوامل .تناول
دور· الصحيدراسة السلوك على التسویقي المزیج من انطالقا االجتماعي .التسویق
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الفصل خالصة
التســویق بــین الــربط وعالقــة الصــحي والســلوكیات االجتمــاعي التســویق علــى الفصــل هــذا تنــاول لقــد

و للتسـویق الحدیثـة التوجیهـات مـن االجتمـاعي التسـویق یعتبر حیث الصحي والسلوك تـماالجتماعي مـا ٕاذا
مـن المجتمـع، مـن فئـة لـدى الصـحیة للسـلوكیات تسویقا یعد حیث االجتماعي التسویق طابع لیأخذ توجیهه
والمشـاكل القضـایا علـى تطبیقهـا ومحاولـة التسـویقیة والنظریـات النمـاذج و والوسـائل مفاهیم استخدام خالل

الـن علم و السلوكیة نظریة من مستمدة أسالیب باستخدام ، الالصحیة وعلـم بالسـلوكفس یتعلـق فیمـا تسـویق
المستهدفةالصحي المجتمعات بین الصحي والتثقیف الوعي نشر .خالل
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تمهید

كوروناإنتشاریعد COVID/19كوفید(مرض بأسرهاالعفي)19 فيمنلم صعوبة التحدیات أكثر
المعاصر، الناسأینالتاریخ من اآلالف مئات ووفاة المالیین إصابة في إقتصادیةتسبب أضرار مع

أزمةوٕاجتماعیة فهو فقط، الصحیة باألزمة التحدي هذا وصف الجسیم الخطأ من سیكون أنه غیر ،
إلى واالقتصادي االجتماعي برفاهها وتدفع جمعاء البشریة ومعاناة بؤس إلى تفضي النطاق واسعة إنسانیة

االنهیار .حافة

للح االجتماعي التسویق دور في التوسع سنتعرضوبغیة الوقائي، الجانب في خاصة كورونا آثار من د
التالیة النقاط :إلى

األول كورونا:المبحث فیروس حول عامة مفاهیم

الثاني للدراسةا:المبحث المنهجیة واإلجراءات العینة ختبار

الثالثمال النتائج:بحث ومناقشة الفرضیات اختبار
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األول عامة:المبحث كورونامفاهیم فیروس )19كوفید(حول

بشتى"كورونا"أزمتأضحت العلوم مجاالت كل في والباحثین الدارسین اهتمام محور أشهر منذ
أیضا ولكن البحث الطبي طابع ذات فقط لیس والتحلیالت، المتابعات رأس على أصبحت كما أفرعها،

واالنساني االجتماعي طابع ذات والتحلیالت .المتابعات

األول وٕانتشارمفهوم:المطلب اإلصابة )19كوفید(كوروناوأعراض

كورونا جائحة تفشي تتعل)19كوفید(مع مسألة أصبحت العام وجمیعحول أوال العامة بالصحة ق
منها كورونا لجائحة التعریفات من العدید وعرفت والعامة الخاصة :القطاعات

كورونا.أوال فیروس :تعریف
الشائعة البرد نزالت من تتراوح امراض تسبب بأنها معروفة االنتشار واسعة فصیلة كورونا فیروسات هو

مثلإلى األشدة التنفسیة:االعتالالت األوسط الشرق الحاد)MERS(متالزمة الرئوي االلتهاب ومتالزمة
صفحة2020شالیشر،(.الوخیم ،10(
كوفید- فیروس19كوفید:19مرض المسمى المستجد كورونا فیروسات عن ناجم مرض هو

المستجد.2_سارس_كورونا الفیروس هذا المنظمة اكتشفت فيألولوقد األول31مرة دیسمبر/كانون
الصین2019 بجمهوریة یوهان في الفیروسي الرئوي االلتهاب حاالت من مجموعة عن اإلبالغ بعد ،
صفحة(.الشعبیة )11ملكاوي،

المستجد- كورونا تكشف:فیروس لم كورونا فیروس من جدیدة ساللة في الجدید كورونا فیروس یتمثل
سابقا بها البشر صفحة2020شالیشر،(.إصابة ،11(

فیروس من كبیر هلع البشریة عن)19كوفید(كوروناتعیش انتشارها نمط یختلف جائحة یعد كونه
الفیروسات من التنفسي،سابقاتها الجهاز تصیب التي منالتاجیة كبیرة فصیلة كورونا فیروسات تمثل

كالزكام لإلنسان متنوعة أمراض تسبب التي كورونا/الفیروسات ومتالزمة العادیة، البرد الشرقنزالت
التنفسي الوخیم،)MERS-Cov(األوسط الحاد الرئوي االلتهاب ویعد)SARS-Covسارس(ومتالزمة

المستجد كورونا قبل)SARS-Cov-2(فیروس من للبشر وٕاصابتها تحدیدها یسبق لم جدیدة .ساللة

تسمیة الفیروسات لتصنیف الدولیة اللجنة أعلنت كورونا"وقد االلتهاب"2فیروس لمتالزمة المسبب
الوخیم الحاد في"الرئوي الجدید للفیروس رسمیا الرتباط2020فبرایر/شباط11اسما االسم هذا واختیر ،
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الح الرئوي االلتهاب متالزمة فاشیة سبب الذي كورونا بفیروس جینیا الوخیمالفیروس عام)سارس(اد في
الدولیة2003 الصحة ومنظمة اللجنة وأعلنت الجدید)19كوفید(أن، المرض لهذا الرسمي االسم هو

الفیروس هذا یسببه الصفحات(.الذي )16-15ملكاوي،

اإلصابة.ثانیا كوروناأعراض :)19بكوفید(ب

كوفیدتشمل لمرض باحتقان19األعراض المرضى بعض یصاب وقد الجاف، والسعال واالرهاق الحمى ،
طفحاألنف، وظهور الشم، أو الذوق حاسة وفقدان واإلسهال، الحلق، وألم الملتحمة، وااللتهاب والصداع،

وتبدأ خفیفة األعراض هذه تكون ما وعادة القدمین، أو الیدین أصابع لون تغیر أو تدریجي،جلدي بشكل
إ یشعروا أن دون بالعدوى الناس بعض یصاب معظو ویتعافى جدا، خفیفة بأعراض منال الناس م

بمرض المصابین األشخاص بعض عند تشتد قد األعراض ولكن خاص، عالج إلى الحاجة دون المرض
ا)19كوفید(كورونا بین وخیمة بمضاعفات اإلصابة مخاطر وتزداد التنفس، في صعوبة لمسنینمن

السكري أو والرئة القلب أمراض أو الدم ضغط ارتفاع مثل أخرى صحیة بمشاكل المصابین واألشخاص
الوفاة إلى تؤدي وقد السرطان صفحة(.أو )17ملكاوي،

كورونا.ثالثا ):19كوفید(انتشار

حامل أو مصاب شخص من أساسي بشكل المرض جزیئاتینتشر طریق عن آخر شخص إلى للفیروس
أ من تنتشر التي الصغیرة األشخاصالرذاذ یلقط أن ویمكن یتكلم، أو یعطس أو یسعل عندما فمه أو نفه

كوفید من19مرض لذلك الفیروس، بعدوى مصاب شخص من الجزیئات هذه تنفسوا إذا الحفاظ، المهم
األش بین األقل على ونصف متر تباعد مسافة األسطحعلى على الرذاذ هذا جزیئات تسقط وقد خاص،

هذه مالمستهم عند بالعدوى الناس یصاب وقد والساللم، األبواب ومقابض الطاوالت مثل المحیطة،
والصابون، بالماء جیدا الیدین غسل المهم من لذلك فمهم، أو أنفهم أو أعینهم لمس ثم األسطح أو األشیاء

كوفید وأعراض عالمات تظهر إلى19وقد یومین یسبب15بعد أن ویمكن للفیروس، التعرض من یوما
األشخاص لبعض بالنسبة الوفاة إلى ویؤدي شدیدة طبیة مضاعفات صفحة(.المرض )17ملكاوي،
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الث كورونااآلثار:انيالمطلب لجائحة واالقتصادیة )19كوفید(االجتماعیة

سریعةتواجه جائحة الماضي، القرن خالل مثیل لها یسبق لم جائحة الیوم بأسره العالم دول
أثار وراءها وتخلف اآلخر للبعض واالقتصادیة االجتماعیة الحیاة وتدمر البعض أرواح تزهق االنتشار

واالقتصادیة .االجتماعیة

كورونا جائحة االقتصادي)19كوفید(أدت النشاط تعطیل جمیعإلى في العامة الیومیة والحیاة االعتیادي
الوباء، لهذا التصدي إطار وفي العالم، لمنعأنحاء صارمة تدابیر العالم الحكومات من العدید اتخذت

ضعفا األكثر الفئات وحمایة الصحیة الرعایة لنظام السلیم األداء ولضمان المرض، ،.تفشي ذلك ومع
وا الیقین عدم حالة تزاید وتدابیرفبسبب السفر قیود وفرض التجاریة، األعمال إغالق عن الناجم لضعف

األرباح و واالستثمارات اإلنتاج انخفاض حیث من وشیكة األجل قصیرة االقتصادیة اآلثار فإن االحتواء،
البطالة معدل ارتفاع إلى یؤدي .بشكل

كوفید جائحة إنسان19إن كارثة فهي صحیة أزمة في تنحصر أن من وتحوالتأكبر تغیرات إلى تؤدي یة
األدلة وتشیر واقتصاداتها، المجتمعات قلب همالمبكرةهاجمت المحرومة والفئات الفقراء ، إلى بالفعل

أنحاء جمیع في للفیروس واالقتصادیة والصحیة االجتماعیة اآلثار عبء أكبر بشكل یتكبدون الذین
عالجی سیاسیة تدابیر وضع یستوجب مما وفعالةالعالم، عاجلة .ة

األمم واآلثارتقدر االقتطاعات بسبب وظائفهم یفقدون قد العالم عمال نصف من یقرب ما أن المتحدة
المرض تفشي عن الناجمة األخرى UN(االقتصادیة News COVID19 أحدث)2020, وتشیر ،

لعامي الدولي النقد صندوق العالم2021و2020توقعات أن النمو آفاق حالةبخصوص في دخل قد
سنة سوء بمستوى أسوأ2009ركود یكن لم Opening(إن Remarks at press Briefing by

kristalina Georigeva ,2020. بنسبة) والنامیة الناشئة االقتصادات تنكمش أن المتوقع من أنه كما
االجمالي%-1.0 المحلي الناتج نمو معدل یبلغ أن المتوقع من World(2020عامفي%-2.2حیث

Economic Report لألفراد)2020, االجتماعیة الحیاة على كبیرا للوباء االقتصادي التأثیر وسیكون
كوفید جائحة ،ستهوي العالمي االقتصاد لتوقعات وفقا واألمم، إلى49ب19والمجتمعات شخصا ملیون

عام نهایة بحلول المدقع الفقر .2020حافة
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اإل التعاون منظمة تقریباإن األعضاء دولها جمیع أبلغت التي فیروسسالمي، من مؤكدة حاالت عن
االجتماعیة،19كوفید الصدمات موجات ضد محصنة الوضعغیر هو وكما عنه، الناجمة واالقتصادیة

لهذا والمفرطة السلبیة الجماعیة اآلثار األعضاء الدول شهدت العالم، حول األخرى البلدان من العدید في
مستویاتالفیر اختالف على الضوء تسلیط المهم من أنه حین في ومجتمعاتها اقتصاداتها على وس

بعین تأخذ أن أیضا المهم فمن للوباء، تصدیها وسبل األعضاء للدول االقتصادیة و االجتماعیة التنمیة
أنها على مصنفة المنظمة الدول أن نامیة"االعتبار تصنف"دول بل فئة21، في البلدانأقل"منها

."نموا

كوفید للوباء الحقیقیة االقتصادیة اآلثار قیاس التغییر،19یصعب سریعة بیئة مستوىفي على خصوصا
تضررا األكثر البلدان ستأثر إذ والتعلم، الغذائي واألمن الدولیة والتجارة المستهلكین وٕانفاق والعمالة االنتاج

المح الناتج مستوى على الحصص بأكبر الوباء العالمي،من الصعید على والتجارة والتصنیع االجمالي لي
األخیرة المالیة األزمة عكس على السلبیةلكن التداعیات من تعاني تقریبا العالم اقتصادیات جمیع فإن ،

الوباء الصفحات2020واالجتماعیة،(.لتفشي ،03-04(

الثاني للدراسةاختیار:المبحث المنهجیة واإلجراءات العینة

كورونا لجائحة عام مفهوم األول المبحث في التطرق خالل)19-كوفید(بعد من التطرق سنحاول ،
الدراسة مجتمع العینة، اختیار في علیها المعتمدة المنهجیة واإلجراءات الخطوات أهم تقدیم المبحث هذا

اإلحصائی األسالیب مختلف إلى الدراسةبالضافة هذه في المستعملة .ة

األولا المیداني:لمطلب البحث إجراءات

البحث وعینة مجتمع من المیداني البحث إجراءات المطلب هذا خالل من الدراسة.نستعرض وأداة
اإلجراءات من .وغیرها

الدراسة.أوال وعینة :مجتمع

المواطنین من مجموعة في الدراسة هذه مجتمع كوفیدیتمثل جائحة مع البواقي أم تم19-لوالیة وقد ،
عددها بلغ عشوائیة عینة جدا60اختیار كبیر مجتمع من .مواطن
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الدراسة.1 :أداة

من وهو االستبیان في البیانات تجمیع بهدف الدراسة هذه في المستعملة البحث أداة أسالیبتمثلت
القسم قسمین، إلى أنقسم حیث العلمي، خالبحث الخصائصاألول في والمتمثلة الشخصیة بالبیانات اص

االجتماعیة،:الدیمغرافیة الوضعیة التعلیمي، المستوى السن، التيالجنس، التوعیة حمالت معظم
كوفید حول احتوى19شاهدتها فقد الثاني القسم یخص فیما أما ، جمعیات أو حكومیة الهیئات طرف من

الدراسة،26على متغیرات حول الكترونیةسؤاال بطریقة الدراسة العینة على .وزعت

على یحتوي الذي الدراسة نموذج تحلیل وبعد السابقة الدراسات على باالعتماد االستبیان هذه تصمیم تم
الصحیة، السلوكیات التابع والمتغیر االجتماعي التسویق المستقل المتغیر من لكل الفرعیة المتغیرات

االسئ تحدید یتم حتى المتغیراتوذلك بهذه خاصة اجابات على والحصول للدراسة المالئمة .لة

الدراسة.2 :نموذج

بهذه القیام وقصد الصحیة، السلوكیات تغییر في االجتماعي التسویق دور تبیان في الدراسة هذه تتمثل
تحدید تم یالدراسة كما بدقة الدراسة هذه :لينموذج

للدراسة- العام :النموذج

یلي فیما للدراسة العام النموذج :یتمثل
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للدراسة):01-02(الشكل العام النموذج

السابقة:المصدر الدراسات على باالعتماد الطالبة إعداد من

الشكل للدراسة)01-02(یوضح العام للتسویقالنموذج الفرعیة المستقلة متغیرات من مكون وهو
دوراالجتماعي دراسة یتم النماذج هذه على وبناءا الصحیة، للسلوكیات التابعة الفرعیة والمتغیرات

ال تغییر في االجتماعي األالتسویق مختلف على باالعتماد الصحیة المستعملةسلوكیات اإلحصائیة سالیب
الفرضیات .واختبار
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الثاني المعتمدةاال:المطلب التحلیل وأدوات بالبیانات المرتبطة .ختبارات

االختیارات أهم إبراز سنحاول المطلب هذا اختبارفي في والمتمثلة الدراسة وأداة بالبیانات المرتبطة
االحصائیة واألدوات البیانات تحلیل أسالیب الطبیعي، التوزیع اختبار االستبانة، وثبات .صدق

البیانات.أوال تحلیل البیانات(أدوات لتحلیل المستعملة اإلحصائیة ):األسالیب

اإلحصائي برنامج استخدام »تم spss الدراسة« بیانات األدوات)االستبیان(لمعالجة باستخدام ،
:التالیة

العینة· البیانات وصف في والتكرارات المئویة .النسب
كل· وعل كورونا جائحة في البواقي أم لوالیة المواطنین موافقة درجة لمعرفة الحسابي المتوسط

االجتماعي التسویق أبعاد من التوز(بعد التسعیر، الترویجالمنتج، تأثیرهم)یع، درجة .لمعرفة
الموافقة· .درجات
المعیاري· .االنحراف
االستبانة· وصدق .ثبات
·Anova.
االحصائي· وتحلیل .فیشر

الدراسة.ثانیا أداة وثبات صدق :اختبار

ومالئمتها العبارات صیاغة ودقة صحة مدى اختبار في االستبیان وهي الدراسة أداة اختبار یمثل
ألفا خالل من اختبارها طریق عن فیكون وثباتها صدق أما الظاهري، الصدق وهو المتغیرات مع

اإلحصائي صدق أي .كرونباخ

الظاهري.1 :الصدق

العلوم كلیة البواقي أم جامعة أساتذة من المحكمین من مجموعة على االستبیان عرض تم
التسییر، وعلوم التجاریة والعلوم الكریم(االقتصادیة عبد حساني أستاذ عمار، والي تمحیث)أستاذ

متغیرات أبعاد من بعد كل مع ومالئمتها صیاغتها دقة ومدى والعبارات االسئلة بعض في النظر
الصیاغة تلك إعادة أو تصحیحها إلى والوصول .الدراسة
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االحصائي.2 :الصدق

العبارات بین ترابط عالقة وجود إلى یشیر الذي كرونباخ ألفا یستخدم والثبات الصدق اختبار لقیاس
عنالمتعلق االختبار هذا نسبة تزید أن یجب حیث الدراسة بمتغیرات المقبولة%60ة النسبة وهي ،

عددها استطالعیة عینة على االختبار هذا بإجراء قمنا كتالي60إحصائیا، نتائجها كانت :و

:01-02(جدول كرونباخ) ألفا معامل باستعمال االستبیان وصدق ثبات اختبار

مخرجات:المصدر على باالعتماد الطالبة اعداد aspssمن

ككل لألداة الثبات معامل المقبول0.97بلغ األدنى الحد أن حیث الدراسة، ألغراض مقبوال یعتبر و
هو .%60إحصائیا

الطبیعي.ثالثا التوزیع :اختبار

اختباريتخضع خالل من ذلك و الطبیعي التوزیع الختبار ویتم)Kolmogorov-Smirnov(البیانات
من أكبر بلغت العینة أن حالة في اختبار50استخدامه أما ،)Shapiro-Wilk(أقل العینة تكون عندما

تفوق50من العینة أن وباعتبار دراستنا وفي وتم50، األول االختبار على اعتمدنا فإننا إلى، التوصل
التالیة :النتائج

Statistiques de fiabilité

Alpha de
Cronbach

Nombre
d'éléments

,977 31
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التوزیع):02-02(جدول لطبیعيااختبار
Tests de normalité

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistiques Ddl Sig. Statistiques Ddl Sig.

الجنسنوع ,417 60 ,000 ,603 60 ,000

الزمنيالعمرفئات ,360 60 ,000 ,783 60 ,000

التعلیميالمستوى ,436 60 ,000 ,599 60 ,000

االجتماعیةالوضعیة ,408 60 ,000 ,610 60 ,000

من19الكوفیدحولشاھدتھاالتيالتوعیةحمالتمعظم
كانتھلجمعیاتاوحكومیةھیئاتطرف ,278 60 ,000 ,855 60 ,000

المتبعالصحيالسلوكتعدیلعلىالمقامةالحمالتساھمت
كورونابوباءاإلصابةمنللوقایة ,300 60 ,000 ,820 60 ,000

یكنلمصحيإعتقادتكوینعلىالمقامةالحمالتساھمت
غیركانوااألشخاصمعظم)كوروناوباءحولقبلمن

(الوباءبھذامصدقین
,313 60 ,000 ,776 60 ,000

حولإجتماعيإداركتشكیلفيالمقامةالحمالتساھمت
الوباءیشكلھأنیمكنالذيالعامالخطر ,333 60 ,000 ,762 60 ,000

تغییرعلىطویلةزمنیةفتراتعلىالمقامةالحمالتساھمت
محبذةالغیرالصحیةالسلوكیاتمنالعدید ,356 60 ,000 ,790 60 ,000

للتأكدصحیةوحدةمنالتقّربفيالمقامةالحمالتساھمت
بالمرضاإلصابةعدممن ,245 60 ,000 ,892 60 ,000

وقایةأدواتوضعفيالتسببفيالمقامةالحمالتساھمت
.الوباءمنللوقایةلألخرین ,314 60 ,000 ,813 60 ,000

كورناوباءعالجعنالمترتبةالمالیةالتكلفةعرضیسھم
.الصحیةالسلوكیاتتغییرفي ,293 60 ,000 ,825 60 ,000

عنالمترتبة(الغرامات)المالیةالتكالیفوذكرعرضیسھم
الصحيالسلوكتغییرفيالوقائیةباإلجراءاتاإللتزامعدم

المتبع
,297 60 ,000 ,772 60 ,000

أفرادفقدانعنالمترتبةاالجتماعیةالتكالیفعرضیسھم
.الوباءخطرعنلتوعیتھمسعیكفي،(الموت)العائلة ,242 60 ,000 ,811 60 ,000

التكلفة)الصحيالحجرإلىالتحولتكلفةعرضیسھم
السلوكتغییرإعادةفيعلیھا،المتفقالزمنیةللمدة(النفسیة
الصحي

,317 60 ,000 ,811 60 ,000

لشراءمالیةقیمةتخصیصفيالتوعیةجھودساھمت
الوباءمنللحدالوقایةمعدات ,276 60 ,000 ,824 60 ,000

علىعرضھافيشاھدتھا،والتيالمقامةالحمالتساھمت
.الوباءھذامنالتوعیةبغیةمقربینأخرینأشخاص ,300 60 ,000 ,842 60 ,000

عرضھافيالمختصةوالجھاتالمقامةالحمالتساھمت
كوروناجائحةاإلنشارمنالحدفينشاطاتھاوإعالناتھا ,283 60 ,000 ,785 60 ,000

تغییرفيمختلفةأماكنفيالتوعیةعملیاتفيالتكرارساھم
.الوباءمنللوقایةالصحيالسلوك ,322 60 ,000 ,773 60 ,000

إكتظاظتعرفالتيالمناطقفيالوقائیةالحمالتتسھم
معالوباء،تجاهأفضلوعيتحقیقكبیرة،سكانیةوكثافة
.الصحیةالسلوكیاتلتغییرسعي

,294 60 ,000 ,795 60 ,000

ھذهطرفمنالمقامةوالنشاطاتالحمالتمختلفساھمت
التوعیةفيوالمكتوبالمرئياإلشھارعبرخاصةالھیئات

.الجائحةھذهمن
,288 60 ,000 ,783 60 ,000
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الواقیة،األقنعة)الممنوحةالمجانیةالوقایةوسائلساھمت
(المتبعةالصحیةالسلوكیاتتغییرفيالكحوليالمحلول ,284 60 ,000 ,831 60 ,000

التوعیةفيالمتخصصینأحدمعالمباشراإلتصالحالةفي
.للوباءبالنسبةأفضلوعيحققذلكفإن ,261 60 ,000 ,784 60 ,000

األنترنتفيخاصةاألكثرالبحثفيالتوعیةحمالتساھمت
.منھالوقایةوأسالیبالوباءعن ,313 60 ,000 ,776 60 ,000

تحقیقفيالوقایةوسائلعنالمختلفةاإلشھاراتتساھمت
الوباءھذاتجاهمستمروعي ,297 60 ,000 ,830 60 ,000

بالتوعیةقامتالتيالھیئاتمنالمستخدمةالقنواتتعد
,العامةاألماكن)نشاطاتھامنالمبتغىإلىللوصولفعالة

.النقالالھاتفعبرالنصیةالرسائل,التلفزیون
,324 60 ,000 ,796 60 ,000

الھیئاتمنالعدیدطرفمنالمقامةالتوعیةحمالتحققت
تكونأنقبلأفضلبشكلالوباءتجاهصحيوعيتكوینفي
.الحمالتھذه

,250 60 ,000 ,852 60 ,000

الھیئاتمنالعدیدطرفمنالمقامةالتوعیةحمالتحققت
أفضلبشكلالوباءتجاهالوقائيالصحيالسلوكتغییرفي
.الحمالتھذهتكونأنقبل

,294 60 ,000 ,784 60 ,000

الھیئاتمنالعدیدطرفمنالمقامةالتوعیةحمالتحققت
الوباءمنللوقایةومعارفمھاراتكسبفي ,323 60 ,000 ,817 60 ,000

الھیئاتمنالعدیدطرفمنالمقامةالتوعیةحمالتحققت
والوقائیةالطبیةالوباءمستجداتكلمتابعةفي ,312 60 ,000 ,840 60 ,000

الھیئاتمنالعدیدطرفمنالمقامةالتوعیةحمالتحققت
قبلمنتكنلمالوباءتجاهنفسیةراحةتحقیقفي ,284 60 ,000 ,840 60 ,000

a. Correction de signification de Lilliefors

برنامج:المصدر مخرجات على اعتمادا الطالبة اعداد .aspssمن

اختبار نتائج أن)Kolmogorov-Smirnov(أظهرت بما ، طبیعي غیر توزیعا تتبع البیانات sigأن
من أقل علیها طبیعي0.05المتحصل غیر .فالتوزیع

الثالث احصائیة:المطلب أسالیب

من مجموعة باستخدام الدراسة یليقامت كما اإلحصائیة والتحلیلي:األسالیب الوصفي اإلحصاء
من وللتحقق الدراسة أهداف ولتحقیق العامة، بالمعلومات المتعلقة الدراسة متغیرات ووصف لتحلیل

اآلتیة اإلحصائیة األسالیب استخدام تم :فرضیاتها

دقیقة نتائج على وللحصول ، المئویة النسب لإلجابات، التكراري برنامجالتوزیع استخدام تم اإلمكان قدر
االجتماعspssاإلحصائي للعلوم اإلحصائیة الحزمة إلى اختصارا یشیر والذي Statistical(یة، Package

for Social Sciences.(
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لأل.أوال العام االتجاه :جوبةتحلیل

األداة.1 لفقرات الدراسة عینة إلجابات اإلحصائي الوصف

العام اإلتجاه :لإلجاباتتحلیل

كالتالي یحسب :المدى
بشدة( موافق(،)3=محاید(،)4=موافق(،)5=موافق بشدةغیر(،)2=غیر المعادلة)1=موافق وفق ،

األدنى:التالیة األعلى-الحد األعلى/الحد الحد
1-5

5:حیث
األعلى األدنى5=الحد 1=الحد

اإلیجابیة لیكارت سلم جدا[=4,2;5:[فئات ;2,6]،متوسطة[=2,6;3,4]،عالیة[=3,4;4,2]،عالیة

جدا]=1;1,8]،ضعیفة[=1,8 .ضعیفة

:03-02(جدول األداة) فقرات عن اإلجابات

Statistiques descriptives
N Minimum Maximum Moyenne Ecart type المدى

السلوكتعدیلعلىالمقامةالحمالتساهمت
كورونابوباءاإلصابةمنللوقایةالمتبعالصحي

60 2,00 5,00 4,0000 ,73646
عالیة

صحيإعتقادتكوینعلىالمقامةالحمالتساهمت
معظم)كوروناوباءحولقبلمنیكنلم

(الوباءبهذامصدقینغیركانوااألشخاص
60 1,00 5,00 4,0500 ,96419 عالیة

إداركتشكیلفيالمقامةالحمالتساهمت
یشكلهأنیمكنالذيالعامالخطرحولإجتماعي
الوباء

60 2,00 5,00 4,0667 ,77824
عالیة

طویلةزمنیةفتراتعلىالمقامةالحمالتساهمت
الغیرالصحیةالسلوكیاتمنالعدیدتغییرعلى
محبذة

60 1,00 5,00 3,8333 ,90510
عالیة

وحدةمنالتقّربفيالمقامةالحمالتساهمت
بالمرضاإلصابةعدممنللتأكدصحیة

60 1,00 5,00 3,5000 1,08143
عالیة

وضعفيالتسببفيالمقامةالحمالتساهمت
.الوباءمنللوقایةلألخرینوقایةأدوات

60 2,00 5,00 3,9333 ,88042
عالیة

عالجعنالمترتبةالمالیةالتكلفةعرضیسهم
.الصحیةالسلوكیاتتغییرفيكورناوباء

60 1,00 5,00 3,9000 ,93337
عالیة
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(الغرامات)المالیةالتكالیفوذكرعرضیسهم
فيالوقائیةباإلجراءاتاإللتزامعدمعنالمترتبة
المتبعالصحيالسلوكتغییر

60 1,00 5,00 4,0500 1,03211
عالیة

عنالمترتبةاالجتماعیةالتكالیفعرضیسهم
لتوعیتهمسعیكفي،(الموت)العائلةأفرادفقدان
.الوباءخطرعن

60 2,00 5,00 4,1833 ,79173
عالیة

الصحيالحجرإلىالتحولتكلفةعرضیسهم
فيعلیها،المتفقالزمنیةللمدة(النفسیةالتكلفة)

الصحيالسلوكتغییرإعادة
60 2,00 5,00 3,9667 ,80183

عالیة

مالیةقیمةتخصیصفيالتوعیةجهودساهمت
الوباءمنللحدالوقایةمعداتلشراء

60 2,00 5,00 4,0167 ,89237
عالیة

فيالمختصةوالجهاتالمقامةالحمالتساهمت
اإلنشارمنالحدفينشاطاتهاوإعالناتهاعرضها
كوروناجائحة

60 2,00 5,00 4,1667 ,78474
عالیة

فيشاهدتها،والتيالمقامةالحمالتساهمت
التوعیةبغیةمقربینأخرینأشخاصعلىعرضها

.الوباءهذامن
60 2,00 5,00 3,8167 ,87317

عالیة

مختلفةأماكنفيالتوعیةعملیاتفيالتكرارساهم
.الوباءمنللوقایةالصحيالسلوكتغییرفي

60 2,00 5,00 4,0833 ,74314
عالیة

تعرفالتيالمناطقفيالوقائیةالحمالتتسهم
أفضلوعيتحقیقكبیرة،سكانیةوكثافةإكتظاظ
.الصحیةالسلوكیاتلتغییرسعيمعالوباء،تجاه

60 1,00 5,00 4,0167 1,04948 عالیة

منالمقامةوالنشاطاتالحمالتمختلفساهمت
المرئياإلشهارعبرخاصةالهیئاتهذهطرف

.الجائحةهذهمنالتوعیةفيوالمكتوب
60 1,00 5,00 4,0333 1,07304 عالیة

األقنعة)الممنوحةالمجانیةالوقایةوسائلساهمت
السلوكیاتتغییرفيالكحوليالمحلولالواقیة،
(المتبعةالصحیة

60 1,00 5,00 3,9167 ,97931
عالیة

المتخصصینأحدمعالمباشراإلتصالحالةفي
بالنسبةأفضلوعيحققذلكفإنالتوعیةفي

.للوباء
60 2,00 5,00 4,1333 ,94719

عالیة

خاصةاألكثرالبحثفيالتوعیةحمالتساهمت
.منهالوقایةوأسالیبالوباءعناألنترنتفي

60 1,00 5,00 4,0500 ,96419
عالیة

الوقایةوسائلعنالمختلفةاإلشهاراتتساهمت
الوباءهذاتجاهمستمروعيتحقیقفي

60 1,00 5,00 3,8833 ,99305
عالیة

قامتالتيالهیئاتمنالمستخدمةالقنواتتعد
)نشاطاتهامنالمبتغىإلىللوصولفعالةبالتوعیة
عبرالنصیةالرسائل,التلفزیون,العامةاألماكن
.النقالالهاتف

60 1,00 5,00 3,9833 ,92958
عالیة

منالعدیدطرفمنالمقامةالتوعیةحمالتحققت
بشكلالوباءتجاهصحيوعيتكوینفيالهیئات
.الحمالتهذهتكونأنقبلأفضل

60 1,00 5,00 3,8167 1,09686 عالیة
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منالعدیدطرفمنالمقامةالتوعیةحمالتحققت
تجاهالوقائيالصحيالسلوكتغییرفيالهیئات
.الحمالتهذهتكونأنقبلأفضلبشكلالوباء

60 3,00 5,00 4,1833 ,65073 عالیة

منالعدیدطرفمنالمقامةالتوعیةحمالتحققت
منللوقایةومعارفمهاراتكسبفيالهیئات
الوباء

60 2,00 5,00 3,8833 ,82527
عالیة

منالعدیدطرفمنالمقامةالتوعیةحمالتحققت
الطبیةالوباءمستجداتكلمتابعةفيالهیئات
والوقائیة

60 1,00 5,00 3,6833 1,11221
عالیة

منالعدیدطرفمنالمقامةالتوعیةحمالتحققت
تكنلمالوباءتجاهنفسیةراحةتحقیقفيالهیئات

قبلمن
60 1,00 5,00 3,6833 1,24181

عالیة

N valide (liste) 60

برنامج:المصدر على اعتمادا الطالبة اعداد spssمن

الجدول من متوسط)03-02(یتضح أن4.1833أن على موافقون المبحوثین من قیمة أكبر یسهمهي
،الوباءخطرعنلتوعیتهمسعیكفي)لموتا(ةالعائلأفرادفقدانعنالمترتبةاالجتماعیةالتكالیفعرض

تجاهالوقائيالصحيالسلوكتغییرفيالهیئاتمنالعدیدطرفمنالمقامةالتوعیةحمالتحققتو
كل.)الحمالتهذهتكونأنقبلأفضلبشكلالوباء متوسط یلیها أما، الموافقة من عالیة درجة ذات تكون

للعبارتین4.1333و4.1667من على موافقون التوالي والجهاتالمقامةالحمالتساهمت(على
الوقایةوسائلساهمت،كوروناجائحةشارتاإلنمنالحدفينشاطاتهاوإعالناتهاعرضهافيالمختصة
حالةفي)المتبعةالصحیةالسلوكیاتتغییرفيالكحوليالمحلولالواقیة،ألقنعةا(ةالممنوحالمجانیة
ذات.)للوباءبالنسبةأفضلوعيحققذلكفإنالتوعیةفيالمتخصصینأحدمعالمباشراإلتصال

التوالي على متفاوت بقیم المتوسطات قیمة تكون هناك تكون حیث الموافقة، من عالیة ،4.000(درجة
للعبارات)4.0167،4.0333،4.0500،4.0667،4.0833 الحمالتساهمت(التالیةموافقون

فيالوقائیةالحمالتتسهم،كورونابوباءاإلصابةمنللوقایةالمتبعالصحيالسلوكتعدیلعلىالمقامة
لتغییرسعيمعالوباء،تجاهأفضلوعيتحقیقكبیرة،سكانیةوكثافةإكتظاظتعرفالتيالمناطق

عبرخاصةالهیئاتهذهطرفمنالمقامةوالنشاطاتالحمالتمختلفساهمت،الصحیةالسلوكیات
األكثرالبحثفيالتوعیةحمالتساهمت،الجائحةهذهمنالتوعیةفيوالمكتوبالمرئياإلشهار
)لغراماتا(ةالمالیالتكالیفوذكرعرضیسهم،منهالوقایةوأسالیبالوباءعناألنترنتفيخاصة

المقامةالحمالتساهمت،المتبعالصحيالسلوكتغییرفيالوقائیةباإلجراءاتاإللتزامعدمعنالمترتبة
فيالمقامةالحمالتساهمت،الوباءیشكلهأنیمكنالذيالعامالخطرحولإجتماعيإداركتشكیلفي
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التوعیةعملیاتفيالتكرارساهم،الوباءیشكلهأنیمكنالذيالعامالخطرحولإجتماعيإداركتشكیل
من)الوباءمنللوقایةالصحيالسلوكتغییرفيمختلفةأماكنفي عالیة درجات على تحصلت

التوالي على المتوسطات من متتالیة قیم تلیها ثم ،3.5000،3.6833،3.8167،3.8333(الموافقة،
التالیة)3.9000،3.9167،3.9333،3.8833،3.9667،3.9833 للعبارات ساهمت(موافقون

التوعیةحمالتحققت،بالمرضاإلصابةعدممنللتأكدصحیةوحدةمنالتقّربفيالمقامةالحمالت
حمالتحققت،قبلمنتكنلمالوباءتجاهنفسیةراحةتحقیقفيالهیئاتمنالعدیدطرفمنالمقامة
حققت،والوقائیةالطبیةالوباءمستجداتكلمتابعةفيالهیئاتمنالعدیدطرفمنالمقامةالتوعیة
أفضلبشكلالوباءتجاهصحيوعيتكوینفيالهیئاتمنالعدیدطرفمنالمقامةالتوعیةحمالت

كسبفيالهیئاتمنالعدیدطرفمنالمقامةالتوعیةحمالتحققت،الحمالتهذهتكونأنقبل
تغییرفيكورناوباءعالجعنالمترتبةالمالیةالتكلفةعرضیسهم،الوباءمنللوقایةومعارفمهارات

وعيحققذلكفإنالتوعیةفيالمتخصصینأحدمعالمباشراإلتصالحالةفي،الصحیةالسلوكیات
منللوقایةلألخرینوقایةأدواتوضعفيالتسببفيالمقامةالحمالتساهمت،للوباءبالنسبةأفضل
فيعلیها،المتفقالزمنیةمدةلل)ةالنفسیالتكلفة(يالصحالحجرإلىالتحولتكلفةعرضیسهم،الوباء
إلىللوصولفعالةبالتوعیةقامتالتيالهیئاتمنالمستخدمةالقنواتتعد،الصحيالسلوكتغییرإعادة

على))النقالالهاتفعبرالنصیةالرسائل,التلفزیون,العامةاألماكن(نشاطاتهامنالمبتغى تحصلت
الموافقة من عالیة .درجات

العامة.2 المعلومات وفق الدراسة لعینة اإلحصائي :الوصف

:04-02(الجدول الجنس) حسب على الدراسة عینة توزیع

الطالبة:المصدر اعداد من

نوع الجنس

Fréquence Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide ذكر 21 35,0 35,0 35,0

أنثى 39 65,0 65,0 100,0

Total 60 100,0 100,0
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من رقمیتضح السابق الجنس)04-02(الجدول حسب الدراسة عینة توزیع بأن،أن المبحوثین وفقا
عینة عددهمغالبیة بلغ حیث اإلناث، من نسبة39الدراسة أي عدد%65أنثى بلغ حین في ،

الذكور من نسبة21المبحوثین أي المجتمع.%35ذكر لطبیعة الجنسین بین العدد في الفارق هذا و
قاب الدراسةحیث استبانة على لإلجابة األنثى .لیة

العمر):05-02(الجدول حسب العینة توزیع

الزمنيالعمرفئات
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide سنة20منأقل 4 6,7 6,7 6,7

سنة35إلىسنة20من 37 61,7 61,7 68,3

سنة50إلىسنة36من 14 23,3 23,3 91,7

سنة50منأكثر 5 8,3 8,3 100,0

Total 60 100,0 100,0

الطالبة:المصدر اعداد من

رقم الجدول العمر،)05-02(بین حسب الدراسة عینة أنتوزیع یقل4حیث الدراسة عینة من مبحوثین
عن نسبة20عمره أي حین%6.7سنة في من37أن، عمرهم یتراوح ممن المبحوثین عدد هو مبحوثا

إلى20 نسبة35سنة أي من%61.7سنة أعمارهم المتراوح المبحوثین عدد وبلغ إلى36، 50سنة
نسبة أي األكثر،%23.3سنة المبحوثین عدد بلغ حین على50في نسبة7سنة أي .%8.3مبحوث

األعمار الفئات بین عدد في الفارق هذا فئةویعزى سكانها على یغلب التي األماكن من البواقي أم أن إلى
الشبابیة .األعمار

:06-02(الجدول التعلیمي) المستوى حسب على العینة توزیع

التعلیميالمستوى

Fréquence Pourcentage Pourcentage valide

Pourcentage

cumulé

Valide ثانوي 9 15,0 15,0 15,0

مهنيتكوین 8 13,3 13,3 28,3

جامعيتكوین 43 71,7 71,7 100,0

Total 60 100,0 100,0

الطالبة:المصدر اعداد من
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رقم الجدول الجامعي)06-02(یمثل تكوین فئة تحصلت حیث التعلیمي المستوى حسب العینة توزیع
بنسبة43 على%71.7فرد المهني تكوین فئة تلیها بنسبة8، ثانوي،%13.3فرد فئة أفراد9یلیها

.%15بنسبة

:07-02(الجدول االجتماعیة) الوضعیة حسب العینة توزیع

االجتماعیةالوضعیة
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide أعزب 38 63,3 63,3 63,3

متزوج 22 36,7 36,7 100,0

Total 60 100,0 100,0

الطالبة:المصدر اعداد من

رقم الجدول :07-02(یمثل االجتماعیة) الوضعیة حسب العینة للمبحوثینتوزیع وفقا عینة، غالبیة بأن
عددهم بلغ حیث عزاب بنسبة38الدراسة بلغ%63.3أعزب المتزوجین المبحوثین عدد بلغ حین في ،

بنسبة22عددهم في.%36.7متزوج األعزبیة نسبة حیث المجتمع لطبیعة راجع العدد في الفرق وهذا
أكثر المتزوجینالمجتمع .من

:08-02(الجدول حسب) العینة التوعیةتوزیع حمالت حولمعظم شاهدتها 19-لكوفیداالتي

كانتهلجمعیاتاوحكومیةهیئاتطرفمن19الكوفیدحولشاهدتهاالتيالتوعیةحمالتمعظم

Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide میدانیامصادفتهم 9 15,0 15,0 15,0

التلفزیونخاللمن 18 30,0 30,0 45,0

الفاسبوكعبر 28 46,7 46,7 91,7

الهاتفعبرنصیةرسائلتوجیهخاللمن 5 8,3 8,3 100,0

Total 60 100,0 100,0

رقم الجدول كوفید)08-02(یمثل حول شاهدتها التي التوعیة حمالت معظم حسب العینة 19-توزیع
عبرنم شاهدوها المبحوثین أغلبیة أن نالحظ حیث ، جمعیات أو حكومیة هیئات الفیسبوكطرف
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بنسبة28ب ب%46.7فرد التلفزیون خالل من المشاهدات تلیها بنسبة18، تأتي%30فرد ثم اقل،
ب میدانیا مصادفتهم تم التي المشاهدات بالنسبة بنسبة9نسب نصیة%15أفراد رسائل خالل من و ،

ب الهاتف بنسبة5عبر على.%8.3أفراد االجتماعي التواصل وسائل تأثیر لنسبة راجعة الفرق وهذه
كبیر بشكل .المجتمع

الثالث النتائج:المبحث ومناقشة الفرضیات اختبار

وبعد الدراسة للبیانات الوصفي المبحثتحلیل هذا في سنقوم المتغیرین، أبعاد حسب العینة أفراد تقییم
برنامج على باالعتماد وذلك نموذج، أفضل واختیار الفرضیات .spssباختبار

األول الدراسة:المطلب فرضیات اختبار

مربع، كاي إختبار إعتماد سیتم الفرضیات إلختبار الجدولوعلیه في مبینة علیها المتحصل والنتائج
:التالي
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رقم الفرضیات)09-02(جدول اختبار نتائج

الثاني :الفصل
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الثاني :الفصل
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الثاني :الفصل
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المعتمدةأي من یمكن%5قل انھ اي
ومنھیالسلوكفي لألفراد الصحیة ات

المعتمدة19الى12 من اقل وھي
التابع السلوك(والمتغیر اتیتغییر

sig=0.000من اقل یمكن%5وھي ومنھ
السلوك لألفرادیفي الصحیة أما)ات

0.000=sigمن أقل فيوھي المعتمدة
قبول أي األفراد لدى الصحیة وكیات

والمستقل التابع المتغیر بین ما عالقة وجود أي األحادیة الفرضیة نقبل األصفر )باللون

المواطنی من عینة حالة دراسة
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قیمھ ان االول الجدول خالل وھيsig=0.000ن
ف بالتغییر المعنون التابع والمتغیر األسئلة بین القھ

الفرض ورفض األحادیة .ةالصفرییةضیة
قیمة ان نالحظ الثاني منsig=0.000الجدول

االسئلة ھذه بین عالقة توجد انھ القول یمكن ھ
البدیلةاي)ألفراد الفرضیة .قبول

قیم جمیع ان االخر ھو یوضح sig=0.000ثالث
التابع والمتغیر األسئلة بین عالقھ تغییر(ھناك

قیمة أن یوضح الذي العمر متغیر فھو 0.000ألخیر
السلوك بتغییر عالقة للعمر أن القول یمكن بالتالي

الصفریة ورفض .ألحادیة

والمستقل التابع المتغیر بین ما عالقة وجود أي األحادیة الفرضیة نقبل األصفر باللون

الثاني :الفصل

من- نالحظ
عال بوجود
الفرض قبول

خالل- من
ومنھ5%

لأل الصحیة
الث- الجدول

انھ القول
األ السؤال
الدراسات
األ الفرضیة

والمستقل( التابع المتغیر بین ما عالقة وجود أي األحادیة الفرضیة نقبل األصفر باللون
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:االنحدارمعادلة-
رقم للمتغیرات)10–02(جدول المتعدد الخطي االنحدار تحلیل

Coefficientsa

Modèle

Coefficients non standardisés

Coefficients

standardises

T Sig.B Erreur standard Bêta

1 (Constante) ,420 ,342 1,229 ,227

7 -,099 ,276 -,113 -,361 ,720

9 ,122 ,304 ,146 ,402 ,690

10 -,273 ,155 -,379 -1,763 ,086

11 -,082 ,051 -,136 -1,623 ,113

12 ,255 ,175 ,345 1,458 ,153

13 -,216 ,155 -,310 -1,396 ,171

14 -,348 ,161 -,553 -2,167 ,037

15 ,137 ,113 ,166 1,206 ,235

16 ,247 ,271 ,305 ,913 ,367

17 ,030 ,207 ,042 ,147 ,884

18 -,019 ,067 -,025 -,282 ,779

19 ,428 ,171 ,516 2,503 ,017

20 ,331 ,376 ,378 ,881 ,384

21 ,237 ,154 ,382 1,539 ,132

22 -,368 ,145 -,607 -2,548 ,015

23 ,194 ,201 ,293 ,967 ,340

24 ,247 ,108 ,360 2,298 ,027

25 -,106 ,110 -,157 -,965 ,341

26 ,002 ,166 ,004 ,015 ,988

27 ,132 ,174 ,189 ,759 ,452

28 ,040 ,052 ,068 ,783 ,439

a. Variable dépendante : 29

التقاطعیة بـBالمعلمة تقدر المتعدد الخطي االنحدار المتغیر0.420لخط قیمة هذهفهي وفي التابع،
الصحي(الدراسة السلوك المستقلة)تغییر المتغیرات أثر نعزل عندما التابع المتغیر قیمة تعني وهي
التابع(للنموذج المتغیر قیمة الصفرYتمثل تساوي النموذج في المستقلة المتغیرات جمیع تكون ).عندما
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االنحدار معلمات عن بمعلم)x7,x9,….x28(أما تسمى فيفإنها التغیر تقیس وهي الجزئیة، االنحدار ات
التابع فمثالYالمتغیر األخرى، المتغیرات ثبات مع واحدة بوحدة المستقلة المتغیرات أحد في للتغیر نتیجة

المعلمة أن التابعx7نجد المتغیر في التغیرات إلى المستقلYتشیر المتغیر قیمة في للتغیر X7نتیجة
ال ثبات مع واحدة المستقلةبوحدة .x28الىx9منمتغیرات

النحو على هذه دراستنا لموضوع المتعدد الخطي االنحدار خط معادلة صیاغة یمكن سبق، ما خالل ومن
:التالي

Y=0.420-0.99X7+0.122X9-0.273X10-0.082X11+0.255X12-0.216X13-
0.348X14+0.137X15+0.247X16+0.030X17-
0.019X18+0.428X19+0.331X20+0.237X21-0.368X22+0.194X23+0.247X24-
0.106X25+0.002X26+0.132X27+0.040X28+e

المعیاري)e(حیث الخطأ مقدار .تمثل

قیم أن نالحظ السابق الجدول الى النموذجsigبالرجوع معامالت معنویة اختبار تخص التي الجدول في
كالتالي :هي

المتغیرات من لكل الترتیب)X14,X19,X22,X24(بالنسبة على معنویة كانت
0.037(كالتالي ;0.017 ;0.015 المعتمدة)0.027; القیمة تجاوزت التي المتغیرات باقي غرار على

كالتالي لالنحدار االجمالیة المعادلة تصبح وبالتالي الدراسة :في

Y= 0.420-0.348X14+0.428X19-0.368X22+0.247X24+e

الجنسبالنسبة لمتغیر

ان من)sig=0.000(نالحظ اقل ف%5المعتمدةوهي نقبلةمعنویالنتیجةنإومنه یجعلنا الفرضیةما
السلوكیاتالقائلةالبدیلة وتغییر الجنس النوع بین عالقه توجد لألفرادبالنسبةالصحیةانه

للعمربالنسبة

ان نالحظ الجدول خالل المعتمدةأsig=0.000االحتمالیةالقیمةمن من وجود%5قل الى یشیر وهذا
دالله ذات انإحصائیةفروق السلوكاي على یؤثر العمر لألمتغیر الصحیة .فرادیات

التعلیميبالنسبة للمستوى
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ان نالحـظ السـابق الجـدول خـالل مـنأوهـي)sig=0.000(من نتیجـةوهـي)%5(ةالمعتمـدالقیمـةقـل
اعتمادةمعنوی یمكن لـهالقائلةاألحادیةالفرضیةومنه التعلیمـي المسـتوى السـلوكیاتتـأثیران تغییـر علـى

المتغیرینالصفریةالفرضیةورفضلألفرادالصحیة بین عالقه توجد ال انه تقول التي

االجتماعیةبالنسبة للوضعیة

النتــائج خــالل انالموضــحةمــن نالحــظ الجــدول مــنأوهــي)sig=0.000(فــي فــي%5المعتمــدةكبــر
وقبــول ان القــول یمكــن ومــنهم علــىاالجتماعیــةالوضــعیةانالقائلــةالصــفریةالفرضــیةالدراســات تــؤثر ال

السلوكیات .لألفرادبالنسبةالصحیةتغییر

األولللسؤالبالنسبة

ان المعتمدةأوهي)sig=0.000(نالحظ من الفرضیة%5قل نقبل یجعلنا ما معنویة النتیجة فان ومنه
الحمـــالت بـــین عالقـــه توجـــد انـــه القائلـــة كوفیـــدالمشـــاهدةالتوعویـــةالبدیلـــة الهیئـــات19حـــول طـــرف مـــن

.لألفرادالصحیةتالسلوكیاتغییروالحكومیة

الثانيللسؤالبالنسبة

ان نالحـظ الجـدول خـالل نجـدهااالحتمالیـةالقیمـةsig=0.000مـن المعتمـدةأللعبـارة مـن وهـذا%5قـل
داللـه ذات فـروق وجود الى تتحیـزإحصـائیةیشیر المبحثـین اجابـات ان مـالإلجابـةاي وهـذا غیرهـا دون

نقبل المتغیرینالبدیلةالفرضیةیجعلنا بین عالقة .ووجود

الثالثللسؤالبالنسبة

ان نالحظ الجدول خالل المعتمـدةأنجـدهاsig=0.000للعبـارةاالحتمالیـةالقیمةمن مـن وهـذا%5قـل
داللــه ذات فــروق وجــود الــى الفرضــیةايإحصــائیةیشــیر قبــول وبالتــالي المتغیــرین بــین عالقــو هنــاك أن

.البدیلة

الرابعللسؤالبالنسبة

ان نالحـظ الجـدول خالل نجـدهااالحتمالیـةالقیمـةمن المعتمـدةأsig=0.000للعبـارة مـن وهـذا%5قـل
داللـه ذات فـروق وجـود الى وجـدإحصـائیةیشیر انـه تقـول التـي االحادیـة ونقبـل الصـفریة الفرضـیة نـرفض

المتغیرین بین عالقة

الخامسللسؤالبالنسبة
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ان نالحـظ الجـدول خالل نجـدهااالحتمالیـةالقیمـةمن المعتمـدةأsig=0.000للعبـارة مـن وهـذا%5قـل
وجود الى الصفریةعالقةیشیر الفرضیة رفض وبالتالي المتغیرین .بین

السادسللسؤالبالنسبة

ان نالحـظ الجـدول خـالل نجـدهااالحتمالیـةالقیمـةمـن المعتمـدةأsig=0.000للعبـارة مـن وهـذا%5قـل
البدیل الفرض قبول الى یقودنا ما المتغیرین بین عالقة وجود .یعني

السابعللسؤالبالنسبة

الجـدول خالل انمن نجـدهااالحتمالیـةالقیمـةنالحـظ المعتمـدةأsig=0.000للعبـارة مـن وهـذا%5قـل
داللـه ذات فـروق وجود الى تتحیـزإحصـائیةیشیر المبحثـین اجابـات ان مـالإلجابـةاي وهـذا غیرهـا دون

نقبل البدیلةالفرضیةیجعلنا

الثامنللسؤالبالنسبة

ان نالحـظ الجـدول خالل نجـدهااالحتمالیـةالقیمـةمن المعتمـدةأsig=0.000للعبـارة مـن وهـذا%5قـل
وجود الى البدیلیشیر الفرض قبول أي المتغیرین بین عالقة

التاسعللسؤالبالنسبة

ان نالحـظ الجـدول خالل نجـدهااالحتمالیـةالقیمـةمن المعتمـدةأsig=0.000للعبـارة مـن وهـذا%5قـل
الى البیشیر الفرضیة دیلةقبول

10للسؤالبالنسبة

نجدها للعبارة االحتمالیة القیمة ان نالحظ الجدول خالل المعتمـدةأsig=0.000من من وهـذا%5قل
مـا وهـذا غیرهـا دون لإلجابـة تتحیـز المبحثـین اجابـات ان اي إحصـائیة داللـه ذات فـروق وجود الى یشیر

البدیلة الفرضیة نقبل یجعلنا

11للسؤالبالنسبة

ان نالحـظ الجـدول خالل نجـدهااالحتمالیـةالقیمـةمن المعتمـدةأsig=0.000للعبـارة مـن وهـذا%5قـل
دالله ذات فروق وجود الى االحادیةإحصائیةیشیر الفرضیة قبول أي

12للسؤالبالنسبة
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ان نالحـظ الجـدول خالل نجـدهااالحتمالیـةالقیمـةمن المعتمـدةأsig=0.000للعبـارة مـن وهـذا%5قـل
الى الصفریةیشیر الفرضیة رفض

13للسؤالبالنسبة

نجدها للعبارة االحتمالیة القیمة ان نالحظ الجدول خالل المعتمـدةأsig=0.000من من وهـذا%5قل
مـا وهـذا غیرهـا دون لإلجابـة تتحیـز المبحثـین اجابـات ان اي إحصـائیة داللـه ذات فـروق وجود الى یشیر

البدیلة الفرضیة نقبل یجعلنا

14للسؤالبالنسبة

ان نالحـظ الجـدول خالل نجـدهااالحتمالیـةالقیمـةمن المعتمـدةأsig=0.000للعبـارة مـن وهـذا%5قـل
دالله ذات فروق وجود الى االحادیةايإحصائیةیشیر الفرضیة قبول

15للسؤالبالنسبة

ان نالحـظ الجـدول خالل نجـدهااالحتمالیـةالقیمـةمن المعتمـدةأsig=0.000للعبـارة مـن وهـذا%5قـل
البدیلة الفرضیة رفض یعني

16للسؤالبالنسبة

ان نالحـظ الجدول خالل نجـدهااالحتمالیـةالقیمـةمن المعتمـدةأsig=0.000للعبـارة مـن ومنـه%5قـل
المتغیرین بین عالقة توجد انه القائلة الفرضیة قبول

17للسؤالبالنسبة

نجدها للعبارة االحتمالیة القیمة ان نالحظ الجدول خالل المعتمـدةأsig=0.000من من وهـذا%5قل
ان اي إحصـائیة داللـه ذات فـروق وجود الى مـایشیر وهـذا غیرهـا دون لإلجابـة تتحیـز المبحثـین اجابـات

البدیلة الفرضیة نقبل یجعلنا

18للسؤالبالنسبة

ان نالحـظ الجـدول خالل نجـدهااالحتمالیـةالقیمـةمن المعتمـدةأsig=0.000للعبـارة مـن وهـذا%5قـل
االحادیة الفرضة یؤكد

19للسؤالبالنسبة
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ان نالحـظ الجـدول خالل نجـدهااالحتمالیـةالقیمـةمن المعتمـدةأsig=0.000للعبـارة مـن وهـذا%5قـل
البدیلة الفرضیة قبول یعني

20للسؤالبالنسبة

ــدها نجـ للعبـــارة ــة االحتمالیـ ــة القیمـ ان نالحـــظ الجـــدول خـــالل المعتمـــدةأsig=0.000مـــن مـــن %5قـــل
المبح اجابات ان اي إحصائیة دالله ذات فروق وجود الى یشیر وهـذاوهذا غیرها دون لإلجابة تتحیز ثین

البدیلة الفرضیة نقبل یجعلنا ما

21للسؤالبالنسبة

ان نالحـظ الجـدول خالل نجـدهااالحتمالیـةالقیمـةمن المعتمـدةأsig=0.000للعبـارة مـن وهـذا%5قـل
الى الصفریةیشیر الفرضیة رفض

22للسؤالبالنسبة

ان نالحـظ الجـدول خـالل نجـدهااالحتمالیـةالقیمـةمـن المعتمـدةأsig=0.000للعبـارة مـن أي%5قـل
االحادیة الفرضیة قبول ومنه عالقة .وجود

23للسؤالبالنسبة

ان نالحـظ الجـدول خالل نجـدهااالحتمالیـةالقیمـةمن المعتمـدةأsig=0.000للعبـارة مـن وهـذا%5قـل
الصفریةیشیر الفرضیة رفض ومنه عالقة وجود .الى

24للسؤاللنسبةبا

نجدها للعبارة االحتمالیة القیمة ان نالحظ الجدول خالل المعتمـدةأsig=0.000من من وهـذا%5قل
مـا وهـذا غیرهـا دون لإلجابـة تتحیـز المبحثـین اجابـات ان اي إحصـائیة داللـه ذات فـروق وجود الى یشیر

البدیلة الفرضیة نقبل یجعلنا

25للسؤالبالنسبة

ا خالل انمن نالحـظ نجـدهااالحتمالیـةالقیمـةلجـدول المعتمـدةأsig=0.000للعبـارة مـن وهـذا%5قـل
فروق وجود الى البدیلةیشیر الفرضیة یؤكد ما .وهذا

26للسؤالبالنسبة
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نجدها للعبارة االحتمالیة القیمة ان نالحظ الجدول خالل المعتمـدةأsig=0.000من من وهـذا%5قل
مـا وهـذا غیرهـا دون لإلجابـة تتحیـز المبحثـین اجابـات ان اي إحصـائیة داللـه ذات فـروق وجود الى یشیر

البدیلة الفرضیة نقبل یجعلنا

27للسؤالبالنسبة

نجدها للعبارة االحتمالیة القیمة ان نالحظ الجدول خالل المعتمـدةأsig=0.000من من وهـذا%5قل
الصفریة الفرضیة رفض الى .یشیر

28للسؤالبالنسبة

ــدها نجـ للعبـــارة ــة االحتمالیـ ــة القیمـ ان نالحـــظ الجـــدول خـــالل المعتمـــدةأsig=0.000مـــن مـــن %5قـــل
وهـذا غیرها دون لإلجابة تتحیز المبحثین اجابات ان اي إحصائیة دالله ذات فروق وجود الى یشیر وهذا

الفرضیة نقبل یجعلنا البدیلةما

األولى.أوال الفرعیة الفرضیة :اختبار

رقم األحادي)11–02(جدول والتباین االنحدار األولىAnovaتحلیل الفرعیة للفرضیة

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,906a ,821 ,818 ,37483

a. Predictors: (Constant), X1

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 37,341 1 37,341 265,779 ,000b

Residual 8,149 58 ,140

Total 45,490 59

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1
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Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) -,214 ,254 -,843 ,403

X1 1,043 ,064 ,906 16,303 ,000

a. Dependent Variable: Y

H01:الصحیة السلوكیات على االجتماعي للمنتج إحصائیة داللة ذو أثر یوجد مستوىال عند
)α = 0.05(

H11:مستوى عند الصحیة سلوكیات على االجتماعي للمنتج إحصائیة داللة ذو أثر یوجد
)α = 0.05(

الفرضیات اختبار في البسیط الخطي االنحدار أسلوب استخدام تم لقد

X1:االجتماعي المنتج

المتغیرین بین العالقة قوة تفسیرات یمثل الذي االول الجدول خالل قیمـةمن أن نجـد )R=0.906(حیث
االول المحور بین العالقة االجتماعي(أي التـابعوال)المنتج السـلوكیا(متغیر فـي الصـحیةالتغییـر قویـة)ت

نسبته ما وتمثل بـ%90.6جدا یقدر الذي التحدید معامل أن تعكس أنه%82.1والتي من%82.1أي
الســلوك فــي لألالتغییــرات الصــحیة عــیات تفســر األولفــراد المســتقل المتغیــر طریــق االجتمــاعي(ن )المنــتج

أخرى عوامل الى یعود .والباقي

قیمـة أن نجـد حیـث الجـودة اختبـار یفسـر وهـو الثـاني الجدول بكثیـر)F=265.779(أما أكبـر قیمـة وهـي
بــ قدرت وبمعنویة الجدولیة القیمة الدراسـات0.000من فـي المعتمـدة القیمـة مـن بكثیـر أقـل والمقـدرةوهـي

االول0.05ب المســــتقل ــر المتغیـ أن یبــــین ــذا االجتمـــاعي(هـ ــــتج التــــابع)المن ــر المتغیــ ــي فـ ــؤثر یــ ــر المفســ
السلوك( في الصحیةیالتغییر ).ات

المعامــل معنویــة یفســر وهــو الثالــث الجــدول االجتمــاعي(أمــا ال)المنــتج علــى تــأثیره ومــدى متغیــرالمــدروس
ـــابع الســـــلوكیا(التــ ـــي فــ ـــر ــحالتغییــ الصـــ ـــة)یةت قیمــ أن ــظ نالحـــ ــث حیـــ ـــتیودنت ســ ـــار اختبــ ـــق وفــ ـــته دراســ أي



الثاني كورونا:الفصل جائحة في البواقي أم المواطنین من عینة حالة دراسة

79

)t=16.303(ــ ب تقـدر بمعنویـة كانـت والتـي الجدولیـة القیمـة مـن مــن0.000أكبـر أقـل بـدورها هـي والتـي
ــ بـ تقــدر والتــي الدراســات فــي وفــق0.05المعتمــدة معادلتــه وتكــون معنــوي النمــوذج أن القــول یمكــن ومنــه

:التالي

المعیاري)e(حیث الخطأ مقدار .تمثل

الثانیة.ثانیا الفرعیة الفرضیة :اختبار

رقم األحادي)12-02(جدول والتباین االنحدار الثانیةAnovaتحلیل الفرعیة للفرضیة

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,903a ,815 ,812 ,38067

a. Predictors: (Constant), X2

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 37,085 1 37,085 255,925 ,000b

Residual 8,405 58 ,145

Total 45,490 59

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) ,037 ,243 ,152 ,880

X2 ,948 ,059 ,903 15,998 ,000

a. Dependent Variable: Y

Y= -0.214+1.043X1+e



الثاني كورونا:الفصل جائحة في البواقي أم المواطنین من عینة حالة دراسة

80

H02:االجتماعي للتسعیر إحصائیة داللة ذو أثر یوجد مستوىال عند الصحیة سلوكیات على
)α = 0.05(

H12:م عند الصحیة سلوكیات على االجتماعي للتسعیر إحصائیة داللة ذو أثر ستوىیوجد
)α = 0.05(

المعتمد اختبار في البسیط الخطي االنحدار أسلوب خالل :من

X2:االجتماعي التسعیر

بین العالقة قوة تفسیرات یمثل الذي االول قیمةالجدول أن نجد بین)R=0.903(المتغیرین العالقة أي
الثاني االجتماعي(المحور التابع)التسعیر السلوك(والمتغیر في الصحیةیالتغییر ما)ات وتمثل جدا قویة

بـ%90.3نسبته یقدر الذي التحدید معامل أن تعكس أنه%81.5والتي في%81.5أي التغییرات من
لألیالسلوك الصحیة الثانيفرادات المستقل المتغیر طریق عن االجتماعي(تفسر یعود)التسعیر والباقي

أخرى عوامل .الى

قیمة أن نجد حیث الجودة اختبار یفسر فهو الثاني الجدول بكثیر)F=255.925(أما أكبر قیمة وهي
بـ قدرت وبمعنویة الجدولیة القیمة ال0.000من في المعتمدة القیمة من بكثیر أقل والمقدرةوهي دراسات

الثاني0.05ب المستقل المتغیر أن یبین االجتماعي(هذا التابع)التسعیر المتغیر في یؤثر المفسر
السلوك( في الصحیةیالتغییر ).ات

المعامل معنویة یفسر وهو الثالث الجدول االجتماعي(أما المتغیر)التسعیر على تأثیره ومدى المدروس
السلوك(التابع في الصحیةیالتغییر قیمة)ات أن نالحظ حیث ستیودنت اختبار وفق دراسته أي

)t=15.998(بـ تقدر بمعنویة كانت والتي الجدولیة القیمة من من0.000أكبر أقل بدورها هي والتي
بـ تقدر والتي الدراسات في مع0.05المعتمدة وتكون معنوي النموذج أن القول یمكن وفقومنه ادلته

:التالي

المعیاري)e(حیث الخطأ مقدار .تمثل

Y= 0.37+0.48X2+e
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الثالثة.ثالثا الفرعیة الفرضیة :اختبار

رقم األحادي)13–02(جدول والتباین االنحدار الثالثةAnovaتحلیل الفرعیة للفرضیة

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,887a ,787 ,783 ,40883

a. Predictors: (Constant), X3

ANOVAa

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 35,796 1 35,796 214,164 ,000b

Residual 9,694 58 ,167

Total 45,490 59

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) -,229 ,284 -,806 ,423

X3 1,014 ,069 ,887 14,634 ,000

a. Dependent Variable: Y

H03:مستوى عند الصحیة سلوكیات على االجتماعي للتوزیع إحصائیة داللة ذو أثر یوجد ال
)α = 0.05(

H13:مستوى عند الصحیة سلوكیات على االجتماعي للتوزیع إحصائیة داللة ذو أثر یوجد
)α = 0.05(

المعتمد اختبار في البسیط الخطي االنحدار أسلوب خالل :من
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X3:االجتماعي التوزیع

قیمة أن نجد حیث المتغیرین بین العالقة قوة تفسیرات یمثل الذي االول أي)R=0.887(الجدول
الثالث المحور بین االجتماعي(العالقة التابع)التوزیع الصحیة(والمتغیر السلوكیات في قویة)التغییر

نسبته ما وتمثل بـ%88.7جدا یقدر الذي التحدید معامل أن تعكس أن)R2=0.787(والتي أي
الثالث)78.7%( المستقل المتغیر طریق عن تفسر لألفراد الصحیة السلوكیات في التغییرات التوزیع(من

أخرى)االجتماعي عوامل الى یعود .والباقي

قیمة أن نجد حیث الجودة اختبار یفسر فهو الثاني الجدول بكثیر)F=214.164(أما أكبر قیمة وهي
وب الجدولیة القیمة بـمن قدرت والمقدرة0.000معنویة الدراسات في المعتمدة القیمة من بكثیر أقل وهي

الثالث0.05ب المستقل المتغیر أن یبین االجتماعي(هذا التابع)التوزیع المتغیر في یؤثر المفسر
الصحیة( السلوكیات في ).التغییر

معنویة یفسر وهو الثالث الجدول االجتماعي(المعاملأما المتغیر)التوزیع على تأثیره ومدى المدروس
الصحیة(التابع السلوكیات في قیمة)التغییر أن نالحظ حیث ستیودنت اختبار وفق دراسته أي

)t=14.634(بـ تقدر بمعنویة كانت والتي الجدولیة القیمة من أكبر أقل0.000وهي بدورها هي والتي
الدرا في المعتمدة بـمن تقدر والتي وفق0.05سات معادلته وتكون معنوي النموذج أن القول یمكن ومنه

:التالي

المعیاري)e(حیث الخطأ مقدار .تمثل

الرابعة.رابعا الفرعیة الفرضیة :اختبار

رقم األحادي)14–02(جدول والتباین االنحدار الرابعةAnovaتحلیل الفرعیة للفرضیة

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,922a ,850 ,847 ,34305

a. Predictors: (Constant), X4

Y= -0.229+1.014X3+e
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ANOVAa

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 38,664 1 38,664 328,552 ,000b

Residual 6,826 58 ,118

Total 45,490 59

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) ,361 ,197 1,830 ,072

X4 ,872 ,048 ,922 18,126 ,000

a. Dependent Variable: Y

H04:مستوى عند الصحیة سلوكیات على االجتماعي للترویج إحصائیة داللة ذو أثر یوجد ال
)α = 0.05(

H14:مستوى عند الصحیة سلوكیات على االجتماعي للترویج إحصائیة داللة ذو أثر یوجد
)α = 0.05(

المعتمد اختبار في البسیط الخطي االنحدار أسلوب خالل :من

X4:االجتماعي الترویج

قیمة أن نجد حیث المتغیرین بین العالقة قوة تفسیرات یمثل الذي االول أي)R=0.922(الجدول
الرابع المحور بین االجتماعي(العالقة التابع)الترویج السلوك(والمتغیر في الصحیةیالتغییر قویة)ات

نسبته ما وتمثل بـ%92.2جدا یقدر الذي التحدید معامل أن تعكس أن)R2=0.85(والتي )%85(أي
السلوك في التغییرات لألیمن الصحیة الرابعات المستقل المتغیر طریق عن تفسر الترویج(فراد

أخرى)االجتماعي عوامل الى یعود .والباقي
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قیمة أن نجد حیث الجودة اختبار یفسر فهو الثاني الجدول بكثیر)F=328.552(أما أكبر قیمة وهي
بـ قدرت وبمعنویة الجدولیة القیمة والمقدرة0.000من الدراسات في المعتمدة القیمة من بكثیر أقل وهي

الرابع0.05ب المستقل المتغیر أن یبین االجتماعي(هذا التابع)الترویج المتغیر في یؤثر المفسر
السلوك( في الصحیةیالتغییر ).ات

ال المعاملأما معنویة یفسر وهو الثالث االجتماعي(جدول المتغیر)الترویج على تأثیره ومدى المدروس
السلوك(التابع في الصحیةیالتغییر قیمة)ات أن نالحظ حیث ستیودنت اختبار وفق دراسته أي

)t=18.126(بـ تقدر بمعنویة كانت والتي الجدولیة القیمة من أكبر أقل0.000وهي بدورها هي والتي
بـ تقدر والتي الدراسات في المعتمدة وفق0.05من معادلته وتكون معنوي النموذج أن القول یمكن ومنه

:التالي

المعیاري)e(حیث الخطأ مقدار .تمثل

الثاني الدراسة:المطلب نتائج عرض

یلي كما النتائج نستخلص األفراد العینة االجابات تحلیل و السابقة النتائج خالل :من

المو- من المشاركین علىنسبة یدل وهذا الذكور نسبة من أكثر اإلناث البواقي أم لوالیة اطنین
بسرعة لالستجابة األنثى .قابلیة

العینة- أفراد اجابات أغلب كون ، الشباب هم العینة أفراد بینأغلب أعمارهم إلى20تتراوح سنة
والثانوي35 الجامعي التكوین فئة من وهم .سنة

االجتماعي- التسویق أبعاد أن إلى توصلنا التحلیلیة الدراسة خالل التوزیع،(من التسعیر، المنتج،
الصحیة)الترویج السلوكیات تغییر في دور لها ،.

الحمالت- بمتابعة یقومون العینة أفراد االجتماعيأغلبیة التواصل مواقع عبر المقامة التوعیة
الحاضر وقتنا في لشعبیتها راجع وهذا كبیرة .بنسبة

Y= 0.361+0.872X4+e
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:الخالصة

السلوكیات تغییر في االجتماعي التسویق دور دراستنا موضوع تطبیق إلى سبق ما خالل من تطرقنا
على التعرف تم حیث كورونا، جائحة في البواقي أم المواطنین من عینة حالة دراسة الصحیة،

وه الدراسة أداة خالل من العینة أفراد إجابات وتقییم وتحلیل المتبعة المنهجیة ياالجراءات
واهتمامهم الدراسة محل البواقي أم والیة المواطنین من العینة أفراد إدراك مدى وتبین االستبیان،
أنه إلى والوصول الدراسة فرضیات واختیار كورونا، جائحة إنتشار لتفادي المقدمة التوعیة بحمالت

التسو لدور إحصائیة داللة ذو أثر وأنیوجد الصحیة، سلوكیات على االجتماعي المنتج،(األبعادیق
الترویج التوزیع، الصحیة)التسعیر، السلوكیات في .تأثر
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:خاتمة

بالسرعة النفرادها مهم و أساسي عنصرا وأصبحت والمجاالت المیادین جمیع التكنولوجیا غزت لقد
الصحیة، السلوكیات تغییر في االجتماعي التسویق دور مجال على دورها برز وقد المستمر، والتطور

حی االجتماعیة، و الصحیة الناحیة من المنتجات ودور تطور لفهم الفرد لحاجة راجع فيوهذا تطرقنا ث
دور الفصلین هذین خالل من تسلیطدراستنا تم حیث الصحیة، سلوكیات تغییر في االجتماعي التسویق

یتماشى كونه األفراد، لدى الصحیة السلوكیات تغییر في ودوره االجتماعي التسویقي المزیج على الضوء
وتطوراتها التكنولوجیا .مع

وا معالجة هذه دراستنا في حاولنا الصحیةولقد السلوكیات تغییر في االجتماعي التسویق دور على (لتعرف
كورونا جائحة في البواقي أم المواطنین من عینة حالة النظري)دراسة اإلطار إلى التطرق تم حیث ،

الوظیفي، الدور التخطیط، أهدافه، أهمیته، االجتماعي، التسویق ومفهوم نشأة من انطالقا للمتغیرین
وعناصر والتركیزالخصائص، الصحیة سلوكیات إلى التطرق إلى باإلضافة االجتماعي، التسویقي المزیج

وطبیعته والنظریات وأنماطه، أهمیتها، .على

الرئیسیة االشكالیة عن االجابة حاولنا التطبیقي، اإلطار ناحیة من الفرضیاتأما واختبار الفرعیة واألسئلة
إلكت الموزع االستبیان خالل من ظلالمقترحة في البواقي أم مواطنین في والمتمثلة الدراسة عینة على رونیا

یلي ما في تتلخص الدراسة وأفاق والتوصیات النتائج من مجموعة إلى الوصول وتم كورونا، :جائحة

:النتائج

أهمها التالیة النتائج إلى الوصول تم والنظري التطبیقي اإلطار خالل :من

üعنصر االجتماعي التسویق األفكاریعتبر نشر في مهما دورا بلعب وضروري أساسي
فإن لذى المستهدفة األفراد سلوكیات واتجاه معارف على تأثیره ومدى والحقائق والمعلومات
األداء وتقییم ومتابعة تنفیذ في ومجاالته االجتماعي التسویق لبرنامج الجید والتصمیم التخطیط

األساسی المتطلبات من تعتبر الفعالیة التوعیةوقیاس عملیة لنجاح .ة
üاالجتماعي التسویق المزیج عناصر بین القائمة العالقة التسعیر،(تعد التوزیع،المنتج،

تحقیق)الترویج إلى باإلضافة المجتمع أهداف تحقیق إلى تهدف ومستمرة قویة عالقة هي ،
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السلوكیات تغییر في تؤثر كما حاجاتهم، وتلبیة المستهلكین، وٕارضاء لدىاألرباح الصحیة
.األفراد

üاألوبئة حالة في األفراد لدى الصحیة التوعیة نشر في االجتماعي التسویق دور تجلى لقد
رسمي دعم االیجابي، اإلعالم وسائل دعم حیث كورونا، جائحة ظل في وخاصة الصحیة

.وسیاسي
üاالج أوساطهم على وتأثیرهم األفراد واتجاهات قرارات على الصحي السلوك .تماعیةتأثیر
üالتواصل مواقع عبر كورونا، بجائحة المتعلقة الصفحات كل بمتابعة یقومون العینة أفراد أغلبیة

واالعجاب المشاركة طریق عن معها والتفاعل .االجتماعي

الفرضیات :اختبار

إلى الوصول تم للدراسة الفرضیات اختبار نتائج خالل یليمن :ما

üللمنت إحصائیة داللة ذو أثر الصحیةیوجد سلوكیات على االجتماعي .ج
üالصحیة السلوكیات على االجتماعي للتسعیر إحصائیة داللة ذو أثر .یوجد
üالصحیة السلوكیات على االجتماعي للتوزیع إحصائیة داللة ذو أثر .یوجد
üالصحیة السلوكیات على االجتماعي للترویج إحصائیة داللة ذو أثر .یوجد

:التوصیات

التوصیات هيأهم الدراسة هذه خالل من بها خرجنا :التي

üالعامة العالقات عنصر یضم أنه باعتبار المنظمة طرف من االجتماعي للترویج أهمیة إعطاء
إهماله .وعدم

üلألفراد الصحیة السلوكیات تغییر في أهمیة له لما االجتماعي التسویق دور .إبراز
üوالتخصیص المصالح أحد مع دمجها أو االجتماعي بالتسویق خاصة مصلحة استحداث ضرورة

االجتماعيمسیرین التسویق مجال في .لها
üالترویج وسائل في رسائلالتنویع نشر یخص فیما الحدیثة االتصال والتكنولوجیات االجتماعي

المجتمع أفراد كافة إلى وصولها لضمان التوعیة .وحمالت
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:الدراسةأفاق

لهذه تطرقنا خالل من الواسع الموضوع هذا من بسیط جزء إال ماهیة الدراسة هذه تبقى القول نهایة في
في مازالت وكذلك وشاسع، جدا واسع موضوع كونها إلیها نتطرق لم أخرى جوانب هناك أن تبین الدراسة

والدراسة البحث من مزید إال :حاجة

في- االجتماعي التسویق تنافسیةدور میزة .تحقیق
االجتماعي- التسویق برنامج تفعیل في العامة العالقات .أهمیة
العامة- الصحة تطویر في االجتماعي التسویق .اسهامات
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العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة
البواقي أم مهیدي بن العربي جامعة

التسییر وعلوم والتجاریة االقتصادیة العلوم كلیة

التجاریة العلوم الخدمات:قسم تسویق تخصص

الشخصیة :البیانات

إستبیان

من العدید عملت كورونا جائحة من الحد إطار الرسمیةفي الصحیة الحمایة(الهیئات الصحة، مدیریات
وكذلك)المدنیة الجائحة، تلك من للحد المواطنین توعیة الوقایةعلى أسالیب منواتباع هانتشارإللحد

المتعدل االستبیان بهذا والموقرة المحترمة سیادتكم إلى أتقدم أن یشرفني بدراسةى التسویق:لق دور
الصحیة السلوكیات تغییر في كورونا،االجتماعي جائحة ظل منفي عینة حالة فيالمواطنیندراسة

البواقي أم .والیة

فيمنكمأرجوالذا خاللالمساهمة من الدراسة بدقةهذه االستبیان هذا یحتویها التي األسئلة على االجابة
على, جدا لكم شاكرین .تعاونكموسنكون

برجىی باالختیارعلىxالتأشیر اإلشارة مع ستدلونالمناسب، التي اإلجابات البحثفقطتستخدمبهاأن ألغراض
تعاونكمالعلمي حسن على ونشكركم ،
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:الجنس-1
أنثىذكر

:السن-2
منأ منسنة50الى36منسنة35إلى20نمسنة20قل سنة50أكثر

التعلیمي-3 :المستوى
جامعيتثانوي تكوین مهني كوین

اإلجتماعیة-4 :الوضعیة
متزوجأعزب

الكوفیدالتيالتوعیةحمالتمعظم-5 حول كانت19شاهدتها هل جمعیات أو حكومیة هیئات طرف :من

میدانیا التلفزیونمصادفتهم خالل الفایسبوكعمن بر
توجیهمن الهاتفخالل عبر نصیة رسائل
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االجتماعيالتسویقيالمزیج-2 :للتسویق

المنتج
موافقموافق

بشدة
غیرمحاید

موافق
غیر
موافق
بشدة

السلوك06 تعدیل على المقامة الحمالت الصحيساهمت
للوقایة كوروناالمتبع بوباء اإلصابة من

الحمالت07 لمالساهمت صحي إعتقاد تكوین على مقامة
كورونا وباء حول قبل من كانوا(یكن األشخاص معظم

مصدقین الوباءغیر )بهذا
إجتماعي08 إدارك تشكیل في المقامة الحمالت ساهمت

الوباء یشكله أن یمكن الذي العام الخطر حول
على09 طویلة زمنیة فترات على المقامة الحمالت ساهمت

الصحیة السلوكیات من العدید محبذةالتغییر غیر
في10 المقامة الحمالت منساهمت صحیةالتقّرب وحدة

بالمرض اإلصابة عدم من للتأكد
أدوات11 وضع في التسبب في المقامة الحمالت ساهمت

من للوقایة لألخرین .الوباءوقایة

التسعیر
موافقموافق

بشدة
غیرمحاید

موافق
غیر
موافق
بشدة

كورنا12 وباء عالج عن المترتبة المالیة التكلفة عرض یسهم
الصحیة السلوكیات تغییر .في

المالیة13 التكالیف وذكر عرض رتبةتالم)الغرامات(یسهم
الوقائیة باإلجراءات اإللتزام عدم السلوكفيعن تغییر

المتبع الصحي
االجتماعیة14 التكالیف عرض عنتالمیسهم أفرادفقدانرتبة

خطر)الموت(العائلة عن لتوعیتهم سعیك في .الوباء،
الصحي15 الحجر إلى التحول تكلفة عرض التكلفة(یسهم

تغییر)النفسیة إعادة في علیها، المتفق الزمنیة للمدة
الصحيالسلوك
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لشراء16 مالیة قیمة تخصیص في التوعیة جهود ساهمت
الوباء من للحد الوقایة معدات

موافقموافقالتوزیع
بشدة

غیرمحاید
موافق

غیر
موافق
یشدة

شاهدتها17 والتي المقامة الحمالت عرضها،ساهمت في
الوباء هذا من التوعیة بغیة مقربین أخرین أشخاص .على

عرضها18 في المختصة والجهات المقامة الحمالت ساهمت
كورونا جائحة اإلنشار من الحد في نشاطاتها و إعالناتها

في19 مختلفة أماكن في التوعیة عملیات في التكرار ساهم
الوباء من للوقایة الصحي السلوك .تغییر

إكتظاظ20 تعرف التي المناطق في الوقائیة الحمالت تسهم
مع الوباء، تجاه أفضل وعي تحقیق كبیرة، سكانیة وكثافة

الصحیة السلوكیات لتغییر .سعي

الترویج
موافقموافق

بشدة
غیرمحاید

موافق
غیر
موافق
بشدة

طرف21 من المقامة والنشاطات الحمالت مختلف ساهمت
فيهذه والمكتوب المرئي اإلشهار عبر خاصة الهیئات

الجائحة هذه من .التوعیة
الممنوحة22 المجانیة الوقایة وسائل الواقیة،(ساهمت األقنعة

المتبعة الصحیة السلوكیات تغییر في الكحولي )المحلول
المباشر23 اإلتصال حالة فيفي المتخصصین أحد مع

فإ ذلكالتوعیة للوباءن بالنسبة أفضل وعي .حقق
في24 خاصة األكثر البحث في التوعیة حمالت ساهمت

وأسالیب الوباء عن .منهالوقایةاألنترنت
عنتتساهم25 المختلفة فيوسائلاإلشهارات الوقایة

الوباء هذا تجاه مستمر وعي تحقیق
بالتوعیةتعد26 قامت التي الهیئات من المستخدمة القنوات

نشاطاتها من المبتغى إلى للوصول العامة(فعالة ,األماكن



المالحق

100

النقال,التلفزیون الهاتف عبر النصیة .الرسائل

الصحي-3 السلوك على :تأثیر

الصحي سلوك
موافقموافق

بشدة
غیرمحاید

موافق
غیر
موافق
بشدة

منحققت27 العدید طرف من المقامة التوعیة حمالت
ص وعي تكوین في أفضلالهیئات بشكل الوباء تجاه حي
الحمالت هذه تكون أن .قبل

من28 العدید طرف من المقامة التوعیة حمالت حققت
الوباء تجاه الوقائي الصحي السلوك تغییر في الهیئات

الحمالت هذه تكون أن قبل أفضل .بشكل
من29 العدید طرف من المقامة التوعیة حمالت حققت

الوباء من للوقایة ومعارف مهارات كسب في الهیئات
من30 العدید طرف من المقامة التوعیة حمالت حققت

الوباء مستجدات كل متابعة في والوقائیةالهیئات الطبیة
منحققت31 العدید طرف من المقامة التوعیة حمالت

قبلالهیئات من تكن لم الوباء تجاه نفسیة راحة تحقیق في



:ملخص
الصحیة، السلوكیات تغییر في االجتماعي التسویق دور مدى على التعرف إلى الدراسة خاللهدفت من

االجتماعيعناصر التسویقي ترویج(المزیج توزیع، تسعیر، عینة،)منتج، على دراسة إجراء تم أین
وفعال فعلي أثر وجود إلى الدراسة وتوصلت البواقي، أم والیة من الجزائریین المستهلكین من عشوائیة

العدید االجتماعي التسویق حقق أي كورونا، جائحة زل في ظل في خاصة المستهلكین، منعلى
وعائالتهم للمستهدفین والعالجیة الوقائیة .السلوكیات

المفتاحیة الصحي:الكلمات السلوك االجتماعي، كوروناالتسویق التغییر، ،.

Abstract
The study aimed to identify the extent of the role of social marketing in
changing health behaviors, through the elements of the social marketing mix
(product, pricing, distribution, promotion), where was a study conducted on a
random sample of Algerian consumers in oum el bouaghi, and the study found
an actual and effective impact on consumers, especially in light of the Corona
pandemic, that is, social marketing achieved many preventive and curative
behaviors for the targets and their families.

Keywords:
Social marketing, healthy behavior, change, Corona epidemic.
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