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التسويق االجتماعي
دراسة نظرية

 ألحدث نماذج تسويق األفكار والخدمات االجتماعية والخيرية
رسالة دكتوراه في االتصال التسويقي – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

  أستاذ االتصال التسويقي بكلية اإلعالم يف جامعة اإلمام حممد بن سعود.
  متعاون مع بعض املؤسسات التعليمية والتدريبية. 

  حاصل عىل درجتي املاجستري والدكتوراه يف اإلعالم املتخصص واالتصال التسويقي من قسم اإلعالم 
– جامعة اإلمام حممد بن سعود.

  عضو اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال.
  عضو اجلمعية السعودية للعالقات العامة واإلعالن، وعضو جملس اإلدارة يف دورة التأسيس.

  مستشار غري متفرغ لعدد من املنظامت االجتامعية يف اململكة.
  متخصص يف ختطيط محالت تسويق القيم.

وبرامج  املجتمعية،  القيم  وتسويق  التوعية،  محالت  يف  املتخصصة  اللجان  من  لعدد  وعضو  رئيس    
املسؤولية االجتامعية.

سيرة الباحث
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الملخص

هذا الكتاب 
املفهوم  لنشأة  ثاقبة  رؤية  الباحث  فيه  يقدم  االجتامعي،  التسويق  مفهوم  يف  نظرية  دراسة 
تفصيال ألوجه  يقدم  ثم  للتسويق،  الشامل  املفهوم  بتطور  ومراحل تطوره، وعالقة ذلك 
بمجاالت  وُيعرف  االجتامعي،  والتسويق  التجاري  التسويق  بني  واالختالف  التشابه 
من  املستهدف،  اجلمهور  يف  التأثري  درجات  أعىل  حتقيق  وأساليب  االجتامعي،  التسويق 
خالل التدرج يف العملية االتصالية، وإجراء عملية تكاملية بني الرسالة االتصالية وطبيعة 

اجلمهور الذي يتلقى الرسالة، لتتوافق مع اجتاهاته واملواقف التي يتبناها.
كام يرصد هذا الكتاب الرتاكامت العلمية التي أدت إىل وضع نظرية التسويق االجتامعي، 
النظرية،  عليها  تأسست  التي  العلمية  الفروض  الدقيق  العلمي  بالتحليل  الباحث  ويتتبع 
واملواقف اإليديولوجية التي صاحبت ذلك، والتي يتوقع –الباحث- أن تؤثر عىل مستقبل 
النظرية، حيث يكشف الكتاب عن اعتامد التسويق االجتامعي عىل تطور الفروض العلمية 
التسويق  نظرية  فروض  حتيز  ويظهر  التفاعيل،  ونموذجها  االتصالية  العملية  لتكامل 
االجتامعي إىل الفكر املادي الغريب، وانعكاسات التحديات العلمية -واإلخفاقات املجرتة 
للعلوم اإلنسانية- عىل النظرية، والتي ستبقى عائقا دون إنجازات تتجاوز عاميل الزمان 

واملكان حسب رؤية الباحث.
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ويكشف الكتاب بمهارة وسالسة عن كيفية االستفادة من التسويق االجتامعي يف عمليات 
محالت  بتخطيط  يعرف  مستقل  فصل  خالل  من  اإلسالمية،  البيئة  يف  االجتامعي  التغيري 
التسويق  حتيز  متجاوزا  العملية،  هذه  هبا  متر  التي  الرئيسة  واملراحل  االجتامعي،  التسويق 
االجتامعي إىل البيئة املادية الغربية التي نشأ فيها، الغموض واالختالف الذي حيف تطبيقاته 
املوضوع  طبيعة  إىل  َمَرّده  أن  ُعلم  إذا  عمليا  جتاوزه  يمكن  ذلك  أن  ومبينًا  نشأته،  بيئة  يف 

االجتامعي، باعتباره صورة لقيم املجتمع، التي تعود يف أصوهلا إىل املعتقدات.
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مقدمة

بناء املجتمعات، من خالل إسهامه يف  يمثل االتصال مرتكزًا أساسيًا من مرتكزات 
العمليات  أحد  فهو  املختلفة،  املجتمع  أفراد  حاجات  وإشباع  واملفاهيم،  القيم  نرش 
املركزية للنظام االجتامعي يف أي جمتمع من املجتمعات البرشية. ويعد فهم االتصال 

يف أي جمتمع فهام للواقع االجتامعي، ومكوناته، ومفاهيمه)1(.
ومع تزايد أمهية االتصال وتطور تقنياته، دأبت مؤسسات املجتمع عىل تطوير قدراهتا 
والتأثري.  اإلقناع  درجات  أكرب  إىل  للوصول  ووسائلها؛  أساليبها  وتنويع  االتصالية، 
اإلعالمي  البحث  دوائر  لدى  تربز  االتصال  وسائل  لتأثري  التكاملية  النظرة  وبدأت 
االتصال  من  والتحول  االتصال،  علم  شهدها  التي  التطورات  إثر  واالتصايل؛ 
األحادي االجتاه إىل االتصال التفاعيل والتباديل، بكل ما ينجم عن ذلك من تأثريات يف 
جماالت اجتاه التدفق املعلومايت، ومواقع طريف العملية االتصالية )املرسل واملتلقي(، 
وأدوارمها، وطبيعة تفاعالهتام)2(. وأصبح االستخدام األمثل لوسائل اإلعالم يتطلب 

مراعاة جانبني)3(:
األول: أن االتصال يف املجتمع نظام فرعي يف إطار نظم متكاملة أعم وأشمل، هي 

النظم السائدة يف املجتمع، تتفاعل فيام بينها فتؤثر وتتأثر.
الثاين: أن االتصال نظام متكامل يف حد ذاته، ينطوي عىل العديد من العنارص 

1- مكاوي، عامد وليىل السيد، 2002م، االتصال ونظرياته املعارصة، القاهرة، الدار املرصية اللبنانية، ط3، ص16-15.
2- انظر: مهنا، فريال،2002م،  علوم االتصال واملجتمعات النامية، دمشق، دار الفكر املعارص، ط1، ص27.

3- فريد، كريامن حممد، تطبيقات االتصاالت التسويقية وانعكاساهتا، املجلة املرصية لبحوث الرأي العام، العدد3، يوليو2000م، ص136.

مقدمة
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بناء املجتمعات، من خالل إسهامه يف  يمثل االتصال مرتكزًا أساسيًا من مرتكزات 
العمليات  أحد  فهو  املختلفة،  املجتمع  أفراد  حاجات  وإشباع  واملفاهيم،  القيم  نرش 
املركزية للنظام االجتامعي يف أي جمتمع من املجتمعات البرشية. ويعد فهم االتصال 

يف أي جمتمع فهام للواقع االجتامعي، ومكوناته، ومفاهيمه)1(.
ومع تزايد أمهية االتصال وتطور تقنياته، دأبت مؤسسات املجتمع عىل تطوير قدراهتا 
والتأثري.  اإلقناع  درجات  أكرب  إىل  للوصول  ووسائلها؛  أساليبها  وتنويع  االتصالية، 
اإلعالمي  البحث  دوائر  لدى  تربز  االتصال  وسائل  لتأثري  التكاملية  النظرة  وبدأت 
االتصال  من  والتحول  االتصال،  علم  شهدها  التي  التطورات  إثر  واالتصايل؛ 
األحادي االجتاه إىل االتصال التفاعيل والتباديل، بكل ما ينجم عن ذلك من تأثريات يف 
جماالت اجتاه التدفق املعلومايت، ومواقع طريف العملية االتصالية )املرسل واملتلقي(، 
وأدوارمها، وطبيعة تفاعالهتام)2(. وأصبح االستخدام األمثل لوسائل اإلعالم يتطلب 

مراعاة جانبني)3(:
األول: أن االتصال يف املجتمع نظام فرعي يف إطار نظم متكاملة أعم وأشمل، هي 

النظم السائدة يف املجتمع، تتفاعل فيام بينها فتؤثر وتتأثر.
العنارص  من  العديد  عىل  ينطوي  ذاته،  حد  يف  متكامل  نظام  االتصال  أن  الثاين: 

واملكونات املتفاعلة واملتكاملة معًا.
وتتفق األسس النظرية لالتصال عىل أن إدراك الفرد لبيئته أو ملا حييط به عموما يعتمد 
البيئة،  هذه  عن  االتصالية  بخرباته  يرتبط  الفرد  يعرفه  ما  وأن  االتصال،  عىل  أساسا 
أو العامل املحيط به، وهذا يعني أن الفرد يف إطار عمليات االتصال املتعددة واملعقدة 
واملتشابكة ليس سلبيا، ولكنه يتفاعل مع غريه من خالل الوسائل املختلفة؛ لتكوين 
فيام  وأحكامه  قراراته  اختاذ  يف  تفيده  به؛  املحيطة  العوامل  عن  متعددة  وصور  مفاهيم 

1- مكاوي، عامد وليىل السيد، 2002م، االتصال ونظرياته املعارصة، القاهرة، الدار املرصية اللبنانية، ط3، ص16-15.
2- انظر: مهنا، فريال،2002م،  علوم االتصال واملجتمعات النامية، دمشق، دار الفكر املعارص، ط1، ص27.

3- فريد، كريامن حممد، تطبيقات االتصاالت التسويقية وانعكاساهتا، املجلة املرصية لبحوث الرأي العام، العدد3، يوليو2000م، ص136.
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يتعلق بعالقته هبذه العوامل، ويرتتب عىل ذلك أن تكوين هذه املفاهيم والصور واملعاين 
الوسائل  خالل  من  األفراد  بني  التفاعل  عن  ناجتة  اجتامعية،  بناءات  هي  وتفسرياهتا 

املختلفة)1(.
اخلرباء  من  اهتامما  املعرفة  أو  املعلومات  بتسويق  اخلاصة  النظريات  وجدت  وقد 
والباحثني يف جماالت االتصال؛ من أجل تسويق القيم التي تتبناها »الصفوة« لتكتسب 
الصفة االجتامعية، ومن أبرزها نظريات اإلقناع، ونظرية انتشار املعلومات، حيث هتتم 
أساسا باملداخل واجلهود املختلفة لزيادة تأثريات وسائل اإلعالم يف جماالت احلمالت 
اإلعالمية، وذلك من خالل إدراك العالقة بني معامل النظم االجتامعية والنظم النفسية 

الفردّية)2(.
املعارصة؛  االتصال  نظريات  بني  االجتامعي  التسويق  نظرية  برزت  لذلك؛  ونتيجة 
النظم  إطار حركة  املعلومات، يف  وانتشار  اإلقناع  بحوث  نتائج  بني  وتؤلف  لتجمع 
النفسية، بام يسمح بانسياب املعلومات وتأثريها، من خالل  االجتامعية واالجتاهات 
املعقدة،  النظم  هذه  خالل  من  اسرتاتيجياٍت  وتنظيم  وأساليبه،  االتصال  وسائل 

الستغالل قوة وسائل وأساليب االتصال)3(.
وتكمن كفاءة التسويق االجتامعي يف كفاءة ختطيط وتنفيذ محالت اتصاليٍة متكاملة، 
ووضع آليات التقييم لتحقيق األهداف بأقىص درجة من الفاعلية، من خالل تطبيق 
املتكاملة)4(،  التسويقية  واالتصاالت  االجتامعي  التسويق  لنظريتي  السليمة  األسس 
»خاصة نامذج التسويق االجتامعي التي استخدمت بشكل واسع يف احلمالت الصحية، 

ومحالت مجع التربعات للقضايا اخلريية يف مجيع دول العامل«)5(.

1- عبد احلميد، حممد، 2000م، نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري، القاهرة، عامل الكتب، ط2، ص246-245.
2- املرجع السابق، ص303. 

3- املرجع السابق، ص304.
4- فريد، كريامن حممد، 2000م، تطبيقات االتصاالت التسويقية وانعكاساهتا، مرجع سابق، ص136.

امُلعرب، 1418هـ،  النارش:  املال، ط1،  بيت  محزة  تعريب  اإلعالمية،  الدراسات  االتصال يف  نامذج  ويندل،  وسفن  دنس،  ماكويل،   -5
ص295.
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التأثري االتصايل تأثري تراكمي يف رسائله ووسائله، تزداد احتاملية حدوثه بصورة كبرية 
يف حالة اعتامد العملية االتصالية عىل أكثر من وسيلة اتصالية وأكثر من رسالة)1(. كام 
أن أفضل درجات التأثري عىل وعي أفراد املجتمع واجتاهاهتم وسلوكهم تتحقق عندما 

يكون رسيان املعلومات خمططًا وهادفًا)2(. 
ولكي يتحقق أكرب قدر من النجاح حلمالت التسويق اخلاصة بتسويق قضايا اجتامعية، 
ال بد من استخدام مزيج تروجيي متكامل، يأخذ يف اعتباره املتغريات البيئية يف املجتمع، 
واملتغريات اخلاصة باملؤسسة املسوقة، وأهدافها، مع مراعاة األنامط الثقافية واملعايري 
االجتامعية السائدة، واملستوى العام مليل أفراد املجتمع لتقبل األفكار والقيم التي يتم 

تسويقها)3(.
الباحثون عىل أن حمتوى االتصال يظل ذا طبيعة ثقافية، سواء أكان االتصال  ويؤكد 
شخصيًا أم مجعيًا أم مجاهرييًا)4(. وهو ظاهرة اجتامعية ثقافية، هلا آثار غري حمدودة عىل 

حياة الناس والشعوب، من النواحي املعرفية والقيمية والسلوكية.
الثقافة  مكونات  عىل  يتم  الثقافة  عىل  االتصال  تأثري  أن  هوفستيد«  »جريت  ويرى 
األربعة: الرموز الثقافية، األبطال، الطقوس، واألهم من ذلك القيم، التي ُتعترب بمثابة 
نًا جوهريا للثقافة، واألكثر متاسكا ومقاومًة للتغيري والتهميش،  اللب؛ بوصفها ُمكوِّ

ويرى أن أكرب تأثري لذلك يتمثل يف بناء نظام القيم لدى أفراد املجتمع)5(.
خيضع التسويق إىل تغيريات جذرية، تابعة للمتغريات املتسارعة يف السنوات األخرية 
من القرن العرشين، والسنوات األوىل من القرن احلادي والعرشين، وهو بذلك كغريه 
من العلوم والفنون يتأثر بمستجدات احلياة، وما يتوصل إليه العقل البرشي من فهم 

1- املرجع السابق، ص276.
2- مكاوي، حسن وليىل السيد، 2002م، مرجع سابق، ص16-15.

3- غبايش، نيفني أمحد، 1996م، دور قادة الرأي يف محالت التسويق االجتامعي املوجهة للمرأة الريفية، رسالة ماجستري غري منشورة، 
جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، ص114.

4- لبيب، سعد، 1984م، دراسات يف العمل التلفزيوين العريب، بغداد، مركز التوثيق اإلعالمي لدول اخلليج العريب، ص39.
العام،  الرأي  لبحوث  املرصية  املجلة  لإلذاعة،  بالتعرض  الشباب  لدى  القيم  2000م، عالقة مضمون  فهمي،  عادل  البيومي،   -5

العدد4، 2000م، ص73.
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مقدمة

ملا أودعه اهلل يف هذا الكون.
مهمة  كوظيفة  االجتامعي  التسويق  برز  وآلياته،  جماالته  وتعدد  التسويق  تطور  ومع 
املؤسسات  يف  االتصالية  الوظيفة  وأخذت  الربحية،  غري  األعامل  بيئة  يف  وملحة 
االجتامعية - عىل اختالف أحجامها ومستوياهتا- أبعادا جديدة، وأساليب مبتكرة، 

حُتتِّم عىل املؤسسات ذات الرؤية االسرتاتيجية استخدامها لتحقيق أهدافها.
التسويق  آليات  عىل  اعتامدها  منافع  حتصد  احلديثة  االجتامعية  املؤسسات  بدأت  لقد 
االجتامعي، يف تقديم أو تطوير منتجاهتا، وابتكار أساليب جديدة يف ترويج وتوزيع 
هذه املنتجات، سواء كانت أفكارًا أو خدمات اجتامعية. واستطاعت تلك املؤسسات 
أن تواجه حتديات البيئة االجتامعية، من خالل آليات التسويق يف التعامل مع مجهور 

املنظامت، وما تتيحه تلك اآلليات من أساليب التحليل والتجزئة.

ويأتي هذا الكتاب لتحقيق األهداف التالية:
1- إبراز التطورات التي صاحبت نشأة املفهوم االجتامعي للتسويق، وتعريفه، وعالقة 

التسويق االجتامعي بالتسويق التجاري.
2- رصد مراحل تكون النظرية، وفروضها، واالنتقادات التي وجهت إليها.

واالعتبارات  جمال،  كل  وخصائص  االجتامعي،  التسويق  بمجاالت  التعريف   -3
التسويقية املؤثرة فيه.

التخطيط  مفهوم  عىل  والتعرف  االجتامعي،  التسويق  محالت  ختطيط  كيفية  بيان   -4
احلملة  ختطيط  عملية  هبا  متر  التي  واخلطوات  ومعوقاته،  االجتامعي،  التسويقي 

االجتامعية.
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ظهور مفهوم التسويق االجتماعي:المبحث األول

المطلب األول:
المطلب الثاني:

مفهوم التسويق االجتماعي.
مراحل تطور مفهوم التسويق االجتماعي.

العالقة بين التسويق االجتماعي والتسويق التجاريالمبحث الثاني

المطلب األول:
المطلب الثاني:

أوجه الشبه بين التسويق االجتماعي والتسويق التجاري
أوجه االختالف بين التسويق االجتماعي والتسويق التجاري

الفصل األول

نشأة المفهوم االجتماعي للتسويق

الفصل األول/ نشأة المفهوم االجتماعي للتسويق
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مدخل:

يوجد التسويق االجتامعي يف كل نشاط اجتامعي من أنشطة املجتمع، ويمس كل فرد من 
أفراده. وتعتمد عمليات االتصال بني منظامت املجتمع وأفراده عىل التسويق االجتامعي؛ 
فكل منظمة تشجع عىل جمموعة من املامرسات والسلوكيات، عرب برامج وأنشطة اتصالية، 

تم إقرارها بقرار تسويقي حيقق أهدافها وأهداف املجتمع الذي تعمل فيه.
الصعب  من  غدا  فقد  جتاري،  تسويق  بدون  املعارصة  احلياة  ختيل  الصعب  من  أنه  وكام 
كوهنا  جتاوزت  االجتامعية  العمليات  كافة  إن  إذ  اجتامعي؛  تسويق  بدون  ختيلها  -أيضا- 
أنشطًة أو أعاماًل تؤدهيا املنظامت االجتامعية، دون إدراك لطبيعة مجهورها، وأثر هذه األنشطة 
عليه، وحتول عمل املنظامت االجتامعية إىل إدراك مسبق لطبيعة الرغبات واحلاجات التي 
تشبعها املنظمة يف املجتمع، ومدى حتقق اإلشباع، وفق عمليات تبادلية للمنافع بني املنظامت 

ومجاهريها.
لقد أدت التطورات واملتغريات املتسارعة يف البيئة االجتامعية املعارصة إىل تولد احلاجة لدى 
لتتوافق مع حاجات مجاهريها، وأدت يف الوقت  املنظامت االجتامعية يف تطوير منتجاهتا، 
نفسه إىل التغري املستمر يف حاجات اجلمهور ورغباته، وظهر - عرب ما ترصده املؤسسات 

الفصل األول/ نشأة المفهوم االجتماعي للتسويق
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التسويق االجتماعي

جمتمع  كل  حاجة  االجتامعية-  والتغريات  التطورات  بمراقبة  املعنية  الدولية  واملنظامت 
ضوئها  يف  وتعمل  واحلاجات،  الرغبات  منها  تنطلق  التي  )القيم(،  املشرتكة  القواسم  إىل 

املنظامت االجتامعية وغريها، لتحقيق أفضل حاالت االستقرار والنامء االجتامعي.
وهذا الفصل، يستهدف إبراز التطورات التي صاحبت نشأة املفهوم االجتامعي للتسويق، 
األهداف  حتقيق  خالل  من  التجاري.  بالتسويق  االجتامعي  التسويق  وعالقة  وتعريفه، 

التالية:
1- تتبع نشأة املفهوم االجتامعي للتسويق، واملراحل التارخيية لظهور هذا املفهوم.

2- الكشف عن عالقة نشأة املفهوم االجتامعي للتسويق بمراحل تطور التسويق التجاري، 
وتأثري تلك املراحل عىل تعريف التسويق االجتامعي ومفهومه.

3- رصد أوجه الشبه وأوجه االختالف بني التسويق التجاري والتسويق االجتامعي.     

أ- ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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المبحث األول: ظهور مفهوم التسويق االجتماعي:

العوامل املؤثرة يف األوضاع  التسويق االجتامعي يف سياق جمموعة كبرية من  ظهر مفهوم 
عىل  -خاصة  التقنية  التطورات  مقدمتها  يف  عامليًا،  واالقتصادية  والسياسية  االجتامعية 
األفكار  بني  والفكري  الثقايف  التنافس  وكذلك  اجلامهريي-،  االتصال  تقنيات  مستوى 

املتصارعة عامليًا، وأيضا تزايد التنافس التجاري واالقتصادي عامليا.
ويف ظل هذه األوضاع، وما صاحبها من رغبة يف حتقيق أفضل مستويات املعيشة والوعي 
داخل املجتمعات الصناعية -املتقدمة ماديا-، أخذت املنظامت االجتامعية تؤدي أدوارا 
جتاوزت فيها إشباع املستويات األوىل من حاجات املجتمع، إىل إشباع حاجات جديدة، 
وبات  ورغباته،  املجتمع  حاجات  سلم  من  املستويات  تلك  جتاوز  يف  النجاح  فرضها 
تلك  وأظهرت  مستمر،  بشكل  وإشباعها  املتجددة،  احلاجات  هذه  تتبع  الرضوري  من 
املجتمعات اهتامما كبريا بالتخطيط الوقائي، الذي يستهدف التخفيف من آثار الظواهر 
االجتامعية السيئة، من خالل نرش الوعي واألفكار املستحدثة للرقي باملجتمع، وصاحب 
التجارية  األعامل  منظامت  وظائف  من  رئيسة  كوظيفة  التجاري  التسويق  بروز  ذلك 
املستهلكني  حاجات  عىل  التعرف  يف  وتفوقها  آلياته  جدوى  وظهرت  واالقتصادية، 

الفصل األول/ نشأة المفهوم االجتماعي للتسويق
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التسويق االجتماعي

ورغباهتم، ونجحت عمليات ربط اإلنتاج باحلاجات والرغبات املوجودة يف املجتمع يف 
املجال التجاري واالقتصادي عموما.

يف خضم هذه العوامل والتغريات املتداخلة، ظهر مفهوم التسويق االجتامعي، عىل خلفية 
تارخيية متعددة- بنرش األفكار  التي عنيت -عرب مراحل  العديد من األفكار والتنظريات 

الغربية للتنمية، واألفكار املستحدثة.
خالل  من  االجتامعي،  التسويق  مفهوم  إيضاح  عىل  الكاتب  سريكز  املبحث،  هذا  ويف 
الكشف عن النظرات التي ينطلق منها، واملراحل التارخيية التي مر هبا، وعالقة كل مرحلة 

من مراحل تطور التسويق االجتامعي بتطور التسويق التجاري.

المطلب األول: مفهوم التسويق االجتماعي:
أدى تزايد االهتامم بالتسويق، تنظريًا وتطبيقًا، إىل ظهور الكثري من االختالفات والتباينات 
نظرة  املثري  اجلدل  ذلك  وأفرز  مفهومه،  وحتديد  تعريفه،  حول  واملامرسني،  الباحثني  بني 
متثل  باتت  التي  اجلزئية،  النظرات  أنقاض  عىل  واإلداري،  اإلنساين  النشاط  هلذا  شمولية 
مرحلة من مراحل تطور املفهوم الشامل للتسويق. ويمكن إمجال األسباب التي أدت إىل 

تزايد االهتامم العاملي بالتسويق فيام ييل)1(:
يف  احلديثة  األعامل  نشاطات  توجهات  أحد  باعتباره  بالتسويق  الرأساميل  االهتامم   -1

املؤسسات االقتصادية الكبرية.
2- التقدم التقني، خاصة يف جمال تقنيات االتصال واإلعالم. 

3- زيادة املنافسة يف األسواق العاملية.
4- التطور النظري لعلم االتصال، واالتصال اجلامهريي عىل وجه اخلصوص.

5- توجهات بعض احلكومات واملؤسسات نحو السيطرة من خالل العوملة.

1- انظر: عليان، ربحي مصطفى، وإيامن السامرائي، 2004م، تسويق املعلومات، عامن، دار صفاء للنرش والتوزيع، ص13. ونظام 
سويدان، وشفيق حداد، 2003م، التسويق.. مفاهيم معارصة، عامن، دار احلامد للنرش والتوزيع، ص29-23.
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فيها،  يامرس  التي  بالبيئة  يتأثر  اإلنسان،  يامرسها  التي  األنشطة  من  كغريه  والتسويق، 
وبمتغرياهتا، سلبًا أو إجيابًا، يف اجلوانب النظرية والتطبيقية. ومن هنا، فإن الباحث سيعمد 
التسويق  مفهوم  إىل  ذلك  خالل  من  الدخول  ثم  عام،  بشكل  التسويق  مفهوم  تناول  إىل 

االجتامعي. 

أواًل/ مفهوم التسويق:
يمكن اإلشارة ابتداًء إىل التعريف الذي قدمته اجلمعية األمريكية عام 1950م)1( للتسويق 
إىل  املنتج  من  واخلدمات  للسلع  مبارش  تدفق  إلحداث  املختلفة،  باألنشطة  »القيام  بأنه: 
املستهلك«. وألن هذا التعريف يمثل مرحلة من مراحل تطور املفهوم الشامل للتسويق؛ 
يف  اخلطي  النموذج  عىل  اعتامده  إىل  باإلضافة  للتسويق،  اجلزئية  النظرة  منه  يتضح  فإنه 

االتصال من مراكز اإلنتاج إىل املستهلك.
املتعلقة  »العمليات  بأنه:  لتعرفه  1985م)2(  عام  يف  نفسها  األمريكية  اجلمعية  عادت  وقد 
بتخطيط وتنفيذ املفاهيم املتعلقة بالتسعري والرتويج، والتوزيع لألفكار والسلع واخلدمات، 
وذلك لتحقيق عمليات التبادل باجتاه إرضاء األفراد، ومقابلة أهداف املنظمة«. وقد تضمن 
إىل شموله  باإلضافة  الرتوجيي(،  )املزيج  الرئيسة  التسويقية  األنشطة  التعريف حتديد  هذا 
التفاعيل  النموذج  عىل  واعتامده  امللموسة،  واملنتجات  السلع  مع  واألفكار  للخدمات 

لعمليات االتصال.
بني  املتبادلة  العالقة  تناولت  التسويق،  لتعريف  خمتلفة  مفاهيمية  تطورات  ذلك  تبع  وقد 
التعريف  ويعد  العملية.  هذه  فيها  تتم  التي  التفاعلية  والبيئة  املسوقة،  واملنظمة  املستهلك 
بأنه:  عرفه  حيث  للتسويق؛  الشاملة  التعريفات  أبرز  من  1997م)3(  »كوتلر«  قدمه  الذي 
»العمليات االجتامعية واإلدارية، املنجزة بواسطة األفراد واجلامعات، لتحقيق ما يريدونه 
عىل  التعريف  هذا  ويشتمل  اآلخرين«.  مع  تبادل  عمليات  عرب  ورغبات،  حاجات  من 

Frich  James  E  )1996(  Marketing Principles 2nd Ed  Research and Education Association  New Jersey. pp1 -1
2- املرجع السابق، ص2.

.Kotler  Philip  )1997(  Marketing  9th Ed  Prentice  New Jersey  Hall International  Inc. pp9  -3

الفصل األول/ نشأة المفهوم االجتماعي للتسويق
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التسويق االجتماعي

مفردات أساسية يوضحها الشكل )1()1(.

شكل )1( : معنى التسويق لكوتلر)2(

حاجات
رغبات
طلبات

منتجات 
)سلع، 

خدمات، 
أفكار(

قيمة
تكلفة
إشباع

تبادل
و

مناقلة

العالقات 
وشبكات 

العمل
األسواق

املسوقون
و

النجاح

وبناء عىل التعريفات السابقة وواقع التسويق التطبيقي، يمكن بيان األبعاد الرئيسة للتسويق 
عىل النحو التايل)3(:

1- يمثل التسويق نظامًا متكاماًل، تتفاعل من خالله جمموعة من األنشطة الفاعلة واملصممة، 
هبدف الوصول إىل هنايات ونتائج معينة.

واإلعداد،  التخطيط  من  قدرًا  ويتطلب  مسبقًا،  ومصممة  موجهة  عملية  التسويق   -2
وإخضاع عملية التسويق للمنهجية العلمية.

العمليات  عىل  مضامينها  تنعكس  أبعاد  ذات  مستمرة،  تفاعلية،  عملية  التسويق   -3
االجتامعية واالقتصادية، وهذا يعني أن للتسويق مسؤولية اجتامعية.

الذي  اإلشباع  مستوى  هو  املجتمع  توعية  يف  التسويق  ملسامهة  الرئيس  املقياس  أن   -4
يتحقق، نتيجة عمليات املطابقة بني احلاجات والرغبات االستهالكية، و السلع واخلدمات 

التي ينتجها النظام اإلنتاجي.
5- أن ثنائية التأثري بني أطراف املنظومة التسويقية تؤكد حقيقة االعتامدية، والتداخل بني 

عنارصها؛ وبالتايل رضورة التنسيق إلنجاز األهداف التسويقية.

1 - املرجع السابق، ص9.
2 - املرجع السابق، ص10.

3 - املرجع السابق، ص17، وعليان، ربحي. وإيامن السامرائي، 2004، مرجع سابق، ص19-18.
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6- أن مفهوم الربح يف مفهوم التسويق الشمويل يمتد إىل أبعد من جمرد الربح املادي؛ وهذا 
يؤكد اتساع التسويق، ليشمل عمل املؤسسات غري الربحية. والشكل )2( يوضح األبعاد 

الرئيسة للتسويق بمفهومه الشامل.

الشكل )2( : أبعاد وخصائص العملية التسويقية )1(

عمليات 
مستمرة

عملية
تبادل منافع

عملية 
هادفة

عملية
معقدة

خصائص العملية 
التسويقية

عملية
متكاملة

عملية
إدارية

عملية 
متطورة

عملية اقتصادية
اجتامعية

ثانيًا/ مفهوم التسويق االجتامعي:
ليشمل تسويق األفكار والقيم واخلدمات االجتامعية، وأصبح هذا  التسويق  امتد مفهوم 

1- عليان، ربحي، وإيامن السامرائي، 2004، مرجع سابق، ص19.

الفصل األول/ نشأة المفهوم االجتماعي للتسويق
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التسويق االجتماعي

املجال اجلديد متميزًا، له طابعه اخلاص يف إطار التسويق بصفة عامة، ويقوم عىل استخدام 
مبادئ ومهارات علم التسويق، وأساليب اإلبداع اإلعالين، لرتويج أفكار وقيم وخدمات 

اجتامعية، وتعميمها عىل مستوى املجتمع.
أن  إال  االجتامعي،  التسويق  مفهوم  إىل  ترمز  التي  املصطلحات  من  العديد  ظهر  وقد      
مجيع الكتابات احلديثة اتفقت عىل تسميته بالتسويق االجتامعي، واعتربت كل املصطلحات 

الواردة داخلة حتت هذا املسمى، أو هي جزء منه، منها)1(:
)Non Profit Campaigns( .احلمالت غري الربحية -

 )Public Service Campaigns( .محالت اخلدمة العامة -
)Humanistic( .التسويق اإلنساين -

)Ecological Marketing( .التسويق البيئي -
 )Societal Marketing( .التسويق املجتمعي -

االجتامعي  التسويق  تعريفات  تطور  مراحل  تناولت  التي  الدراسات  تتبع  خالل  ومن 
نتيجة  للتسويق االجتامعي؛  التعريفات  العديد من  تارخييا، فقد ظهرت  ومفاهيمه وآلياته 
التعريفات، والرتباطها بطبيعة املجال االجتامعي،  تنطلق منها تلك  التي  النظرات  لتعدد 

وتعقيداته وتداخالته، وبرزت نظرتان أساسيتان، مها)2(:

النظرة األوىل/ النظرة التسويقية:
وهي نظرة تنطلق من العوامل املشرتكة بني التسويق االجتامعي والتسويق التجاري، وتشري 
األفكار  وتقديم  االجتامعية،  القضايا  حل  يف  وآلياهتا  التسويق  عملية  استخدام  أمهية  إىل 
احلديث،  التسويق  تطور  مراحل  عىل  النظرة  هذه  وتركز  السلع.  تقدم  كام  واخلدمات، 

للوصول إىل الرتكيز عىل رغبات وحاجات اجلمهور »املستهلك«.

1-  مريدن، بوران برهان الدين، 2001م، مرجع سابق، ص46.
2-  املرجع السابق، ص50. 
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ومن أبرز التعريفات التي تنطلق من هذه الرؤية تعريف »كوتلر وليفي« بأنه »توسيع لنطاق 
واألفكار«)1(.  واألماكن  واألفراد،  املنظامت  تشمل  بحيث  التجاري،  التسويق  استخدام 
القضايا  لتسويق  املالئمة  االسرتاتيجيات  واستخدام  التسويقية،  املفاهيم  »تطبيق  هو:  أو 

االجتامعية«)2(. 
ويف االجتاه نفسه، يقدم أحد الباحثني العرب تعريفا للتسويق االجتامعي، حيث يعرفه بأنه: 
إمكانات استخدام مفهوم  لزيادة  التجاري،  التسويق  »عملية استخدام تكنيكات وأسس 
وطبيعة  االجتامعية،  الفكرة  خلصائص  إغفاهلا  النظرة  هذه  عىل  ويالحظ  اجتامعي«)3(. 

العملية االجتامعية، والبيئة االتصالية املعقدة.

النظرة الثانية/ النظرة التنموية التحديثية:
األفكار  لقبول  االجتامعية  النواحي  عىل  تركز  تنموية،  اعتبارات  من  تنطلق  النظرة  وهذه 
املستحدثة، ومدى تلبيتها حلاجات األفراد ورغباهتم، واألساليب اإلرشادية والتعليمية يف 
حل املشكالت االجتامعية، وتنظر للتسويق باعتباره طريقة تفكري جديدة باإلعالم واإلقناع 

والتحفيز، لتعزيز السلوك أو تغيريه، ضمن جهود اهليمنة واإلمربيالية الغربية.
ومن أبرز التعريفات يف هذا االجتاه تعريف »تروس« »أن التسويق االجتامعي نظام فكري، 
حتديد  مستوى  عىل  أسايس  بشكل  حتدث  التي  التغيري  عمليات  فهم  بغرض  يستخدم 
ملتابعة  اجلمهور؛  سلوك  ونامذج  املرجعية،  واجلامعات  والتفضيل،  واإلدراك،  احلاجات، 

الفكرة املستحدثة إىل أفضل موقف إقناعي«)4(.
بأنه: »تصميم وتنفيذ  األفكار االجتامعية  تقبل  يعرفه يف نفس االجتاه من حيث مدى  كام 
وعمل برنامج حمكم، يستهدف زيادة نسبة تقبل فكرة اجتامعية، أو اكتساب عادة أو سلوك 

معني لدى اجلامهري املستهدفة«)5(.

Kotler  Philip  (1997)  Marketing  Previous reference.  pp 10  -1
2- املرجع السابق، ص10.

3- املساعد، خليل، 1997م، التسويق يف املفهوم الشامل، عامن، دار املناهج، ص3.
4- غبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، ص39.

5 - املساعد، خليل، 1997م، التسويق يف املفهوم الشامل، مرجع سابق، ص3.

الفصل األول/ نشأة المفهوم االجتماعي للتسويق
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التسويق االجتماعي

وهناك نظرة ثالثة، تنظر للتسويق االجتامعي باعتباره مفهوما خاصا باملسؤولية االجتامعية، 
يعمل من خالله القائم باالتصال التسويقي عىل نرش فكرة أو قيمة، أو نمط سلوكي، أو 
تقديم خدمة معينة، مستهدفا إحداث تأثريات معرفية أو سلوكية عىل األفراد، مع الرتكيز 
عىل رفاهية املستهلك واملجتمع، يف املدى القصري والطويل)1(. ويرى الباحث أن هذه الرؤية 
ال متثل نظرة مستقلة للتسويق االجتامعي، بقدر ما متثل مرحلة من مراحل تطور التسويق 

عمومًا، وهي مرحلة املسؤولية االجتامعية.
وبناًء عىل ما سبق من التعريفات، خلص كل من »كوتلر« و »زلتامن« إىل تعريف للتسويق 
قبول  لزيادة  املعدة  الربامج  ومتابعة  وتنفيذ  »تصميم  النظرتني، هو:  بني  االجتامعي جيمع 
املفاهيم  نفس  يستخدم  والذي  املستهدفة،  اجلامعة  داخل  وممارستها  االجتامعية،  الفكرة 
اجلامهري  وبحوث  والرتويج،  له،  التخطيط  حيث  من  كمنتج  بالفكرة  املرتبطة  التسويقية 
هذا  ويؤكد  املستهدفة«)2(.  اجلامهري  استجابة  معدالت  زيادة  هبدف  وذلك  واالتصال، 

التعريف عىل جوانب، من أمهها:
1- أن التسويق االجتامعي يستهدف إحداث تغيري سلوكي، بإقناع األفراد بتبني وممارسة 

أفكار أو سلوكيات جديدة أو مرغوب فيها.
أو  التعزيز  من  متكنه  التي  الظروف  أفضل  تفهم  عىل  يعمل  االجتامعي  التسويق  أن   -2

التغيري، بطريقة متوازنة وخمططة يف عمل مجاعي.
3- أن التسويق االجتامعي يقوم عىل دمج تقنيات االتصاالت احلديثة، بمهارات التسويق، 

خلدمة النظم االجتامعية.
التخطيطي؛  باالتصال  يسمى  ما  حتت  يندرج  االجتامعي  التسويق  أن  التعريف  يبني  كام 
وهو »استخدام االتصال بشكل واٍع من أجل حتقيق أغراض حمددة، حيث يكون خمططًا له 
بدرجة ما، ويرتاوح بني االتصال الشخيص واحلملة الواسعة الكبرية، التي تستلزم العديد 
من القنوات االتصالية، وحتتاج للعديد من الرسائل هبدف الوصول إىل ماليني الناس«)3(. 

1- املرجع السابق، ص27.
Weiens Ronald. M 1984. Pravious reference. pp 544 -2

3- دنس ماكويل، وسفن ويندل، 1997م، نامذج االتصال يف الدراسات اإلعالمية، تعريب: محزة بيت املال، الرياض، النارش املؤلف، ص256.
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كام يدخل التسويق االجتامعي ضمن محالت االتصال، التي تتصف بصفات، منها)1(:
1- هلا مصدر منظم.

2- غائية )ذات هدف أو أهداف(، وتقودها أغراض حمددة وواضحة.
3- تتعدد أغراضها يف التأثري عىل املعرفة واالجتاهات والسلوك.

4- كبرية، وتتصف بمخاطبة مجهور عام، وقد تتوجه ملجموعات معينة وصغرية بحسب 
األهداف.

5- تستخدم أكثر من قناة اتصالية، وأكثر من رسالة، وتعمل عىل مساندة وسائل اإلعالم 
العامة باالتصال الشخيص.

6- أهنا نشاط مؤسسايت، تستمد رشعيتها من مدى توافقها مع القيم والعادات االجتامعية، 
وال تكون خالفية يف املجتمع.

المطلب الثاني: مراحل تطور مفهوم التسويق االجتماعي:
املتتبع لتاريخ علم االتصال جيد أن مرحلة ما بني احلربني العامليتني متثل مرحلة نشوء النظرية 
االتصالية، وتأصيل مفاهيمها، وهي املرحلة التي نشأ فيها مفهوم التسويق أيضا، ثم أخذ 
يف التنامي يف أعقاب احلرب العاملية الثانية؛ حيث حتولت اإلدارة يف كثري من املنشآت من 
املفهوم البيعي إىل املفهوم التسويقي؛ إثر تبلور اجتاه جديد هيتم بدراسة سلوك املستهلك، 

ويعده رضورة لنجاح املرشوعات، بدال من العمل عىل بيع املنتج فقط)2(. 
أهدافها  بتعديل  والرشكات  املنشآت  من  كثري  قامت  فقد  التطورات؛  لتلك  ونتيجة 
التسويقية، والبحث عن أفضل السبل لالتصال باجلمهور »املستهلك«، من أجل إرضائه، 

وتلبية حاجاته، والعمل عىل إرشاكه يف تشكيل القرارات)3(.

1- املرجع السابق، ص277-276.
 Newell Frederick. )1997(. The New Rules of Marketing How to Use one –to- one relationship   -  2

.marketing to be the leader in your ind ustry )New York Mc Grew –Hill Companies. Inc. pp145
3- عبدالفتاح، حممد سعيد، 1992م، إدارة التسويق، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، ص32.

الفصل األول/ نشأة المفهوم االجتماعي للتسويق
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التسويق االجتماعي

    وقد مر مفهوم التسويق ـ خالل تطوره ـ بأربع مراحل ـ حسب كتابات املهتمني. ويرى 
الكاتب أهنا مخس مراحل؛ حيث أضاف املرحلة اخلامسة نتيجة للتطور الكبري الذي حدث 
للتسويق، يف أعقاب نموذج االتصاالت التسويقية املتكاملة؛ مما يتطلب متييز هذه املرحلة 

عن باقي املراحل التارخيية.
وتبدأ هذه املراحل من عام 1910م ومتتد حتى وقتنا احلارض. وسوف يعرض الكاتب هلا، 
ثم يعرض للجهد الذي بذله لتتبع مراحل تطور التسويق االجتامعي ـ الذي مل يسبق إليه ـ 
من خالل تتبع تطور التسويق االجتامعي يف كل مرحلة من املراحل اخلمس لتطور التسويق 

بشكل عام. وقد جاءت املراحل عىل النحو التايل:

املرحلة األوىل/ مرحلة التوجه نحو اإلنتاج )1(:
وهي مرحلة ساد فيها الرتكيز عىل الطاقات اإلنتاجية، ورفع كفاءة اإلنتاج؛ ملواجهة الطلب 
ت  املتزايد عىل السلع واخلدمات، قبل األزمة االقتصادية التي أفرزهتا احلروب العاملية، وأدَّ
القرن  من  والثالثينيات  العرشينيات  يف  املنتجات  وتكديس  االستهالك،  انخفاض  إىل 
العرشين. ومتثل هذه املدة وهذا التوجه املرحلة األوىل من مراحل تطور التسويق العام، ومل 

يكن يعرف فيها املفهوم االجتامعي للتسويق نظريًا.

املرحلة الثانية/ مرحلة التوجه نحو املبيعات )2(:
أدى تزايد املخزون من املنتجات بعد احلرب العاملية الثانية إىل الرتكيز عىل اإلعالن والدعاية، 
واجته التسويق بكل نشاطاته خلدمة عملية البيع، وحتقيق أكرب كمية من املبيعات، للحصول 

عىل أكرب قدر من األرباح. 
ويف هذه املرحلة، ظهر توجه يطالب باملسؤولية االجتامعية يف عمليات استخدام اإلعالن 

1- النجار، نبيل احلسيني، 1992م، إدارة التسويق، القاهرة، الرشكة العربية للنرش والتوزيع، ص11-13. وكذلك: املساعد، زكي 
خليل، 1997م، التسويق يف املفهوم الشامل، النارش املؤلف، ص37-35.

2- النجار، نبيل احلسيني، 1992م، إدارة التسويق، مرجع سابق، ص11-13. وكذلك املساعد، زكي خليل، 1997م، التسويق يف 
املفهوم الشامل، مرجع سابق، ص37-35.
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والدعاية والتسويق، باعتبارها نشاطًا إنسانيًا يرمي إىل رفاهية املجتمع. ويمثل هذا التوجه 
التي  الفكرة  أبرزها  كان  والتي  االجتامعي)1(،  التسويق  حول  أفكار  إلثارة  األوىل  البذور 
الرتوجيي  املزيج  أدوات  كإحدى  اإلعالن  استخدام  إمكانية  حول  »الزرزفيلد«  ناقشها 
للتسويق، لتسويق األنشطة ذات اجلوانب االجتامعية، مثل: محالت االتصال العامة، التي 
املتحدة  الواليات  يف  البيئة  عىل  احلفاظ  ومحالت  اإلجهاض،  ظاهرة  مكافحة  استهدفت 

األمريكية)2(. 

املرحلة الثالثة/ مرحلة التوجه نحو اجلهود التسويقية )3(:
التجاري  التسويق  مفهوم  فيها  بعام 1950م، حينام حتول  بدأت  التي  املرحلة  وهي 
املستهلكني  باحتياجات  العناية  إىل  األرباح،  من  قدر  أقىص  حتقيق  عىل  الرتكيز  من 
ورغباهتم، فظهرت الدراسات واألبحاث التي تدرس احتياجات املستهلك، وميوله، 
وأذواقه، واجتهت املنشآت إىل تلبية تلك امليول والرغبات؛ للتوفيق بينها وبني أرباح 

املرشوع.
ويف هذه املرحلة، برز تطور جديد يف جمال التسويق االجتامعي عام 1952م، يدعم بعض 
اجلهود الفردية السابقة، التي حاولت االستفادة من سياسات وآليات التسويق التجاري، 
الفكرة  املنظورة)4(. وقد ناقش »ويب« هذه  السلع غري  عندما طرح »ويب« فكرة تسويق 
عىل  وعمل  الصابون؟(  نبيع  مثلام  اإلخاء  بيع  نستطيع  )هل  الشهري:  سؤاله  خالل  من 
بلورة املفهوم من خالل فحص عدد من احلمالت االجتامعية، وخلص إىل أن نجاح هذه 
بعنارص  اهتاممها  ومدى  وبراجمه،  التسويق  ألصول  استخدامها  بمدى  مرتبط  احلمالت 

املزيج التسويقي.

 Kotler Philip )1997( Marketing: Analysis Planning Implementation and Control Previous reference. - 1
.PP27

2- املرجع السابق، ص28.
3- النجار، نبيل احلسيني، 1992م، إدارة التسويق، مرجع سابق، ص11-13. وكذلك املساعد، زكي خليل، 1997م، التسويق يف 

املفهوم الشامل، مرجع سابق، ص37-35.
4- املرجع السابق، ص45.

الفصل األول/ نشأة المفهوم االجتماعي للتسويق



32

التسويق االجتماعي

وقد توجت هذه املرحلة من مراحل تطور التسويق ومفاهيمه، وسحب آلياته وسياساته 
عىل اجلوانب االجتامعية، عندما نرش كل من »كوتلر وليفي« 1969م مقالتهام التي أحدثت 
ردود فعل متباينة بني األكاديميني والدارسني يف جمال التسويق، حيث قاال فيها: »إنه بعد 
أن يتجاوز املجتمع مرحلة العجز يف املأكل وامللبس واملسكن، باعتبارها املشاكل الرئيسة 
التي تواجه املجتمع، فإنه بعد ذلك يبدأ يف مراعاة احلاجات االجتامعية األخرى لألفراد، 
والتي مل تكن تستحوذ عىل اهتاممه من قبل، أو هذا ما يمكن تسميته باحلاجة إىل التسويق 

االجتامعي«)1(.

املرحلة الرابعة/ مرحلة التوجه نحو املسؤولية االجتامعية:
يعد  للتسويق، والذي  الشامل  املفهوم  املرحلة يف عام 1970م، بظهور  بدأت هذه  حيث 
حتوال يف الفكر اإلداري والتسويقي، ويركز اهتاممه عىل رفاهية املستهلك واملجتمع يف املدى 
القصري والطويل، وحتقيق أهداف املنظمة التي توجد خلدمة أسواقها ومجاهريها، وتستمد 

كياهنا من السوق )املجموعات التي ختدمها وتؤثر فيها(.
التسويقية  األنشطة  يف  االجتامعية  باملسؤولية  املطالبني  أصوات  تعالت  املرحلة،  هذه  ويف 
املجتمع.  املستهلك، وأرباح املرشوع، ورفاهية  الربحية، والتوفيق بني رغبات  للمنظامت 
ويف املقابل، انترش املفهوم االجتامعي للتسويق بشكل أكرب عن املرحلة السابقة يف املنظامت 
االجتامعية التي ال هتدف إىل الربح، من خالل تسويق منتجات غري ملموسة، مثل: األفكار، 
واخلدمات االجتامعية. ونظرا للتوسع يف استخدام احلمالت االتصالية االجتامعية يف معاجلة 
الظواهر االجتامعية، هبدف محاية املجتمعات وتنميتها؛ فقد أطلق عىل مرحلة السبعينيات 

»املرحلة الوقائية«)2(.
قيام  االجتامعي،  التسويق  نحو  والتوجه  التسويق،  ملفهوم  العامة  التطورات  هذه  تبع 
بني  جيمع  1973م،  عام  يف  االجتامعي  للتسويق  جديد  مفهوم  بتقديم  وزلتامن«  »كوتلر 

1- غبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، ص71.
2- عبيدات، حممد إبراهيم، 2004م، التسويق االجتامعي، عامن، دار وائل للنرش، ص27.
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التسويق  منها مفاهيم  انطلقت  التي  التحديثية(،  والتنموية  )التسويقية،  املختلفة  النظرات 
االجتامعي)1(.

معه  التعامل  تم  عندما  جديدًا،  بعدًا  االجتامعي  التسويق  مفهوم  أخذ  1975م،  عام  ويف 
والعلوم  والثقافة  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  طريق  عن  الدويل  الرسمي  املستوى  عىل 
)بروكسيل(،  التسويق االجتامعي يف مدينة  أول مؤمتر دويل عن  )اليونسكو(، حيث عقد 
أمهية  إىل  املؤمتر  هذا  وخلص  وأساليبه.  وتطبيقاته  وقواعده،  أسسه  مناقشة  هبدف  وذلك 
االتصالية؛ يف كوهنا  الوسائل  تتصدر  التي أصبحت  الوعي عرب وسائل اإلعالم،  تسويق 
املصدر األساس للمعرفة لقطاع كبري من األفراد يف املجتمعات احلديثة. كام أكدت نتائج 
الوعي،  تسويق  وسائل  بني  األقوى  اإلعالم  وسائل  من  جتعل  التي  املميزات  عىل  املؤمتر 
وتقديمه للجمهور؛ جلدهتا، وحداثتها، وتأثري التطور التكنولوجي اهلائل يف كم املعلومات 

واملعارف التي تضخها)2(.
ويمكن تقسيم هذه املرحلة إىل مرحلتني اثنتني عىل النحو التايل:

العامة  االجتاهات  لتغيري  اإلعالن  استخدام  برز  حيث  االجتامعي:  اإلعالن  مرحلة   -1
ورسيالنكا،  )كاهلند،  النامية  الدول  بعض  يف  األرسة  تنظيم  منظامت  قبل  من  والسلوك، 
واملكسيك(، بعد أن ظهرت النتائج الفاعلة لإلعالن التجاري يف تلك احلقبة الزمنية، وتم 

توظيف قادة الرأي خلدمة هذه احلمالت)3(.
اإلعالن  عيوب  تاليف  فيها  تم  متقدمة،  مرحلة  وهي  االجتامعية:  االتصاالت  مرحلة   -2
االجتامعي، والتحول إىل منهج االتصاالت االجتامعية األكثر اتساعا وشموال، من خالل 

الرتكيز عىل استخدام وسائل البيع الشخيص، والنرش، باإلضافة إىل اإلعالن)4(.

1- رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي ودوره يف إحداث التغيريات االجتامعية املستهدفة، القاهرة، النارش: املؤلف، 
ص52.

2- كوتلر وليفي،1997م، مرجع سابق، ص45.
 Fox  Karen F.A. and P .Kotler. )fall 1988(  »The Marketing of Social causes: The First 10 Years” - 3

.33-Journal of Marketing vol. 44. pp24
4- املرجع السابق، 33-24.

الفصل األول/ نشأة المفهوم االجتماعي للتسويق
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املرحلة اخلامسة: مرحلة ما بعد االتصاالت التسويقية املوحدة:
بدأ التسويق التجاري يف النصف الثاين من تسعينيات القرن العرشين يربز يف ضوء مفاهيم 
التكامل بني أطراف العملية االتصالية، مع تزايد التنظري والتطبيق لالتصاالت التسويقية 
املوحدة. وكان لدراسة »دنكان« و«شريي« 1992م، عن االتصاالت التسويقية املوحدة، 
األثر الكبري يف إحداث أكرب نقلة نوعية يف مفهوم التسويق االجتامعي، حيث أكدت الدراسة 
عىل رضورة مراعاة عاميل نوع القضية )املوضوع املتناول(، ونوع الطلب عليه، وما حيدث 
من تغريات بيئية وزمنية عند حتديد معدل كثافة االتصاالت التسويقية للقضية يف محالت 

التسويق االجتامعي)1(. 
االتصاالت  مفهوم  حمل  اجلديدة  املفاهيم  حلت  حيث  بذلك،  االجتامعي  التسويق  وتأثر 
االجتامعية  التغيريات  إلحداث  ومتكاماًل  واسعًا  إطارًا  لتكون  العامة،  االجتامعية 

املستهدفة.    
الباحث ملراحل تطور  تتبع  التسويق االجتامعي -من خالل  القفزة يف مفهوم  وتعود هذه 

التسويق االجتامعي- إىل تطور اجلوانب التالية:
الفاعلية  وتقدير  )األسواق)2((،  املجتمع  عىل  للتعرف  التسويقية  البحوث  استخدام   -1

املحتملة لالسرتاتيجيات التسويقية البديلة يف املنظامت االجتامعية.
2- تطوير املنظامت االجتامعية منتجاهتا لتتناسب مع املجتمع )األسواق( املستهدف، لزيادة 

معدالت تبني السلوك اجلديد املرغوب.
السلوك  لتبني  املستهدفني،  األفراد  لدى  الدافعية  مستوى  لزيادة  احلوافز  استخدام   -3

املرغوب.
4- تسهيل وتيسري عملية ممارسة السلوك االجتامعي اجلديد املرغوب.

وتتابعت عملية التطور التنظريي والتطبيقي للتسويق االجتامعي، والتقدم يف خط متواٍز، 

1- جورج دنكان وأجنيز شريي )1992( مرجع سابق، ص45.
2- األسواق أو السوق تستخدم يف كثري من مراجع التسويق االجتامعي، ويرى الباحث أهنا متحيزة )كلفظة( إىل النظرة املادية للحياة، 

التي نشأت من هيمنة الفكر الرأساميل عىل النشاط العلمي يف الغرب، مثل غريه من أنشطة احلياة يف تلك املجتمعات.
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األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  العامة  الصحة  محالت  تزايد  الدراسات)1(  تؤكد  حيث 
اجلامعات  من  احلمالت  تلك  لقيته  الذي  واالهتامم  املايض،  القرن  من  التسعينيات  يف 
واملراكز البحثية؛ ملعرفة املداخل التثقيفية املناسبة، والعمل عىل تطويرها، والتنوع يف عملية 
بموضوعات  املعرفة  مستوى  لتحسني  والتفاعلية؛  اإلرشادية  املداخل  بني  االستخدام 

احلمالت االجتامعية.
اجلامعات  يف  وبخاصة  االجتامعي،  بالتسويق  والتطبيقي  األكاديمي  االهتامم  وتواىل 
األمريكية )فرجينيا، وأوهايو، ولوس أنجلوس(، لتقديم تصورات نظرية، ونامذج تطبيقية 
لنظرية التسويق االجتامعي. واستمر الرتكيز عىل برامج الصحة العامة، واملداخل التسويقية 
املداخل  استخدام  الصحية  احلمالت  من  جمموعة  طبقت  1992م،  عام  ويف  هلا.  املناسبة 
واملناهج  األساليب  تطورت  املقابل،  ويف  التسويق.  عملية  يف  جديد  كأسلوب  التعليمية 
تقييم  يف  احلالة  بدراسة  يسمى  ما  وظهر  االجتامعي،  التسويق  محالت  دراسة  يف  العلمية 

برامج التسويق االجتامعي)2(.
ويف املجال التنظريي لدراسات التسويق االجتامعي، حدثت نقلة مماثلة، عندما متت االستعانة 

باملنهج التجريبي، واالعتامد عىل التصميم القبيل والبعدي  للمجموعات املدروسة)3(.  
املالمح  ديفس«  و«دنس  باران«  »ستانيل  وضع  أن  إىل  املصطلح  هبذا  االهتامم  واستمر 
االتصال  »نظريات  كتاهبام  يف  1995م)4(،  العام  يف  االجتامعي  التسويق  لنظرية  الرئيسة 
اجلامهريي«،حيث أكدت الدراسة أن نظرية التسويق االجتامعي تتلخص يف كيفية ترويج 
األفكار التي تعتنقها النخبة يف املجتمع، لتصبح ذات قيمة اجتامعية معرتف هبا، وهي امتداد 
لنظريات اإلقناع، وانتشار املعلومات، واستفادت من تطورها، إال أهنا حققت تطورًا عنها، 
باستخدامها لنتائج التغذية العكسية املرتدة لردود أفعال اجلامهري جتاه االتصاالت يف تقييم 

وتطوير أنشطة محالت التسويق االجتامعي، وزيادة فاعليتها.

 .Chinn  Donna E. stress )1989( Previous reference. Pp30 - 1
2- جونسون ماكدونالد - )1991( مرجع سابق، ص78.

.Foster Cathleen )1994( Previous reference. Pp7 - 3
.260-Stanley J. Baran & Dennis K. Davis )1995(. Previous reference. pp. 253 -4

الفصل األول/ نشأة المفهوم االجتماعي للتسويق
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     ويرى الباحث أن اجلهود العلمية، التي بذلت يف أعقاب جهود »استانيل ودنس«، تتمحور 
مجيعها حول اختبار الفرضيات التي حددها الباحثان، ومل تقدم - تلك اجلهود العلمية- أي 
فرضيات جديدة، وإنام اقترصت عىل كشف بعض املتغريات التي تؤثر يف فاعلية محالت 

التسويق االجتامعي، حسب تباين البيئات االجتامعية التي تستخدم فيها آلياته. 
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المبحث الثاني: العالقة بين التسويق االجتماعي والتسويق 
التجاري:

النوع من التسويق سابقا  التنظري هلذا  يعود التسويق يف أصله إىل التسويق التجاري. ويعد 
لغريه من األنواع، أو ما عرف فيام بعد بالتسويق الشامل. ومتثل فكرة التبادل لب التسويق 
التجاري وجوهره، وهذه العملية )التبادل( ينظر إليها عىل أهنا »سلوك اختياري، يقوم فيه 
جمموعة من األطراف )املنظمة ومجهورها( بتبادل القيم واملنافع، وفق مصاحلهم املشرتكة«.

اختالف  عىل  احلديثة  املنظامت  هبا  تتصف  خاصية  )التبادل(  العملية  هذه  أصبحت  لقد 
أهدافها، ليشمل ذلك املنظامت الربحية وغري الربحية، واحلكومية وغري احلكومية، أو بمعنى 
آخر: كل املنظامت التي تقوم بعملية تبادل منظمة مع مجهورها، مما جعل آليات التسويق 

أكثر استخداما من قبل املنظامت احلديثة، لزيادة درجة التبادل بينها وبني مجهورها.
واخلدمات  باألفكار  املستهدف  اجلمهور  تزويد  فكرة  عىل  يقوم  االجتامعي  التسويق  إن 
الرئيسة،  الفكرة  احتياجاهتم، وهذه  أو اخلدمة وفق  الفكرة  تقديم  االجتامعية، عن طريق 
التي متثل لب التسويق االجتامعي وجوهره، هي عملية تبادلية، وهي لب وجوهر التسويق 

التجاري والتسويق الشامل. 

الفصل األول/ نشأة المفهوم االجتماعي للتسويق
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ومن هنا، فقد أفاد التسويق االجتامعي من آليات وأساليب ووسائل التسويق التجاري، 
العاملني  هذين  أن  باعتبار  عليها،  الطلب  وطبيعة  القضية،  نوع  الختالف  مراعاته  مع 
والتسويق  التجاري  التسويق  بني  العالقة  أوجه  كافة  حوله  تتمحور  الذي  املركز  مها 

االجتامعي.
ويف هذا املبحث، سيتناول الكاتب عالقة التسويق االجتامعي بالتسويق التجاري من خالل 
الصنفني من  الشبه، وأوجه االختالف بني هذين  الكشف عن أوجه  مطلبني، هيدفان إىل 

التسويق. 

المطلب األول/ أوجه الشبه بين التسويق االجتماعي والتسويق التجاري:
متثل جوانب االتفاق والتشابه بني التسويق االجتامعي والتسويق التجاري أساس النظرة 
الشاملة للتسويق، التي تعترب التسويق وظيفة من وظائف املنظامت، عىل اختالف أهدافها 

ومنتجاهتا.
وقد نشأت العالقة بني النوعني تبعا لظهور املفهوم الشامل للتسويق، بعد أن كان التسويق 
الربح إىل عام 1970م، عندما ظهر  التي هتدف إىل  بمفهومه الضيق حمصورا يف املنظامت 
القصري  املستهلك واملجتمع يف األجلني  الذي ركز عىل رفاهية  للتسويق،  الشامل  املفهوم 
أهنا وجدت خلدمة  يفرتض  التي  واملنظمة،  املجتمع  واملسامهة يف حتقيق مصالح  والبعيد، 

أسواقها؛ ألهنا تستمد كياهنا من املجموعات التي ختدمها وتؤثر فيها)1(.
أساسية  جوانب  هناك  فإن  االجتامعي)2(،  التسويق  يف  املتخصصة  الدراسات  تشري  وكام 
يشرتك فيها التسويق االجتامعي والتسويق التجاري، متكن الكاتب من مجع شتاهتا، ومن 

ّثم تصنيفها وإيضاحها، وفق اجلوانب التالية:

1- املساعد، زكي خليل، 1997م، مرجع سابق، ص39-38. 
2-  انظر: بوران، مريدن، 2001م، مرجع سابق، ص70-78. وغبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، 76-69.
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أواًل: أوجه الشبه اإلدارية)1(:
تعد إدارة التسويق من أهم اإلدارات يف املنظامت احلديثة؛ لكون التسويق أحد الوظائف األساسية 
فيها. وهناك عدد من أوجه الشبه بني إدارة التسويق يف املؤسسة الربحية - التي تؤدي وظيفة 
التي تؤدي وظيفة التسويق  التسويق التجاري- وإدارة التسويق يف املؤسسات غري الربحية - 

االجتامعي للخدمات أو األفكار أو الشخصيات- يمكن إمجاهلا يف اجلوانب التالية:
بأنه  يتسم  الربحية،  غري  املنظمة  ويف  الربحية  املنظمة  يف  إدارية  وظيفة  التسويق   -1
حتقيق  ووظيفة  املنافع،  صناعة  ووظيفة  مستمرة،  ووظيفة  تكامل،  ووظيفة  تبادل،  وظيفة 

الرفاهية)2(.
وأنشطة  أعامال  الربحية،  غري  املنظمة  ويف  الربحية،  املنظمة  يف  التسويق  إدارة  تؤدي   -2
متعددة، تبعا لألهداف الذاتية للمنظمة، ويستهدفان حتقيق التأثري يف الوعي العام ”املعرفة” 

كهدف تكتيكي لتحقيق أهداف اسرتاتيجية سلوكية.
املؤسسة  ويف  الربحية  املؤسسة  يف  التسويق  إلدارة  التسويقية  األهداف  حتقيق  يرتبط   -3
غري الربحية بدرجة التعاون بني اإلدارة العليا وإدارة التسويق، وذلك لتحديد األهداف، 
املنافسة،  وعوامل  والتكنولوجيا،  املجتمع،  )كحاجة  التسويقية  الفرص  وفق  ومراجعتها 

والعالقة مع احلكومات(، وكافة العوامل اخلارجية التي تؤثر عىل األهداف التسويقية)3(.
نشاطات خارج  الربحية  املؤسسة غري  الربحية ويف  املؤسسة  التسويق يف  إدارة  تؤدي   -4
املنظمة، ترتكز حول االتصال باجلامهري، ومعرفة حاجاهتم ورغباهتم، ومدى التغيري الذي 
بتقديم صورة  فتقوم  املنظمة،  أما داخل  املستهلكني، ورسعته.  أو قد يطرأ يف سلوك  طرأ 
تقديم  بغرض  اإلنتاج؛  إدارة  إىل  واحتياجاته  اجلمهور  رغبة  يشبع  الذي  للمنتج  كاملة 

وتصميم منتجات تنسجم ومتطلبات اجلمهور)4(.

.Kotler  Philip  )1997( Marketing  Previous reference.  pp 27 -1
وكذلك، بوران، مريدن، 2001م، مرجع سابق، ص70-78. وغبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، 76-69. 

2-  املساعد، زكي خليل، 1997م، مرجع سابق، ص28-21.
3-  املرجع السابق، ص57.

4 - املرجع سابق، ص47.
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5- تصمم كل من إدارة التسويق التجاري وإدارة التسويق االجتامعي معايري التخطيط والتقييم، 
وتنطلقان من مصلحة املؤسسة واملجتمع، والفائدة املرجوة من العملية التسويقية، وتربط درجة 

النجاح بمستوى اإلعداد والتخطيط اجليد ألنشطتها، والدعم من اإلدارة العليا.
6- تعتمد إدارة التسويق التجاري -يف املؤسسة الربحية- وإدارة التسويق االجتامعي -يف 
املؤسسة غري الربحية- عىل البحوث التسويقية لفهم كيفية الرتويج نحو اجلمهور، وفهم 
بيئة العمل، أو طبيعة السوق، وحتديد الفوائد والعائدات املرجوة للمؤسسات واجلمهور 

قبل تنفيذ عمليات الرتويج.
املسوقة،  املؤسسة  مصلحة  حتقيق  إىل  االجتامعي  والتسويق  التجاري  التسويق  هيدف   -7
مصالح  بعض  وحتقيق  والتسويقية،  اإلنتاجية  الربامج  تكاليف  عىل  املنافع  حجم  بزيادة 

اجلمهور واملجتمع)1(.

ثانيًا/ أوجه الشبه يف عنارص التسويق)2(:
وتتمثل  للتسويق،  األساسية  العنارص  يف  االجتامعي  والتسويق  التجاري  التسويق  يتشابه 
الربح،  أو  العائد  ق،  املَسوَّ املنتج  نوع  الغاية،  أو  )اهلدف  منهام يف  لكل  األساسية  العنارص 
اجلمهور املستهدف، التمويل(. ويمكن حتديد جوانب التشابه بني عنارص التسويق التجاري 

واالجتامعي عىل النحو التايل)3(:

1- الغاية أو اهلدف: يف التسويق التجاري والتسويق االجتامعي تكون الغاية إقناع اجلمهور 
بأفضلية املنتج )السلعة، الفكرة، اخلدمة(، وأمهية اهلدف التسويقي.

الفرد  تقدم حياة  تقديم منتجاٍت تسهم يف  التجاري والتسويق االجتامعي  التسويق  يستهدف 
واملجتمع.

1- رشف، حممد خالد، 2004م، مرجع سابق، ص38.
2-  انظر: بوران، مريدن، 2001م، مرجع سابق، ص70-78.  وغبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، 69-76. وكذلك 

Kotler  Philip  )1997(  Marketing  Previous reference.  pp 27-33.
Kotler  Philip )1997( Previous reference.  pp 27-33.- 3
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ق: 2- املنتج امُلَسوَّ
ق،  أ- يتطلب نجاح التخطيط للتسويق التجاري والتسويق االجتامعي حتديد املنتج امُلَسوَّ
سواء كان شيئا ماديا )سلعة أو خدمة ملموسة(، أو كان مؤسسة أو شخصية، أو فكرة أو 

خدمة غري ملموسة أحيانا.
األعامل  حتديد  أساس  هو  املنتج  يكون  االجتامعي  والتسويق  التجاري  التسويق  يف  ب- 

املطلوبة لتسويقه، وترتبط كافة اجلهود بطبيعته.
التعامل مع  تعليم اجلمهور كيفية  إىل  التجاري والتسويق االجتامعي  التسويق  ج- هيدف 

املنتج، واالستفادة منه، وتكوين والء له.
3- العائد أو الربح: يقوم التسويق التجاري والتسويق االجتامعي عىل أساس حتقيق الفائدة 

للمؤسسة، وللجمهور املستهدف )أفراد، جمتمع(.
ومدى  الربح،  درجة  ملعرفة  االجتامعي،  التسويق  ويف  التجاري  التسويق  يف  العائد  يقاس 
بام  التخطيط،  عملية  ثنايا  يف  العائد  قياس  طرق  وتصمم  التسويقية،  اجلهود  يف  النجاح 

يتناسب مع طبيعة املنتج.
4- اجلمهور املستهدف: يستهدف التسويق التجاري والتسويق االجتامعي مجهورا عاما، 
حتديد  يف  املؤثرة  العنارص  أهم  اجلمهور  يعد  إذ  الرتوجيي؛  املزيج  تصميم  قبل  حتديده  يتم 

املزيج الرتوجيي.
5- التمويل: يسهم حجم املوارد املالية يف حتقيق النجاح حلمالت التسويق التجاري، 
أن  يعني  ال  ذلك  أنَّ  إال  ووسائلها)1(،  احلملة  حجم  يف  ويؤثر  االجتامعي،  والتسويق 
يكون التمويل هو السبب الرئيس والفاعل يف نجاح احلمالت؛ إذ إن العوامل املعنوية 
الباحث  يتزعمه  املنظامت،  قيم  عىل  يركز  إداري  تيار  ظهور  إىل  أدى  مما  تأثريا،  أشد 

اإلداري الشهري »ليبو«)2(.

 .Kotler  Philip )1997( Previous reference.  pp 32 - 1
املعارص  الفكر  منظور  من  املهنة  أخالقيات  بناء  يف  واملنظامت  الفرد  قيم  بني  والتأثري  العالقة  1422هـ،  فهد،  إبراهيم  الغفييل،   -2
واإلسالمي، ورقة مقدمة إىل امللتقى الثالث لتطوير املوارد البرشية »اسرتاتيجيات تنمية املوارد البرشية – الرؤى والتحديات” 14 – 

15 شعبان 1422 املوافق 30 –31 أكتوبر 2001، ص7-3.  
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ثالثًا/ أوجه الشبه يف طبيعة املعلومات)1(:
1- صدق املعلومات: يمثل صدق املعلومات وصحتها عامال من أهم عوامل نجاح املسوق 
يف التسويق التجاري ويف التسويق االجتامعي. وتعتمد درجة التفاعل مع املعلومات عىل 
مدى تصديق اجلمهور هلا، وإن كان التسويق التجاري يميل إىل اإلدعاءات التي يصعب 

التأكد من صدقها)2(.
االجتامعي  والتسويق  التجاري  التسويق  هيتم  املعريف:  التأثري  حتقيق  عىل  املعلومات  قدرة   -2
بالتأكد من حتقق املعرفة الالزمة، بعد توزيع املعلومات بني اجلمهور املستهدف، باعتبار التأثري 
املعريف احلد األدنى لدرجات التأثري املستهدفة، وباعتباره األساس إلحداث التأثريات األخرى.

يف  الغموض  االجتامعي  والتسويق  التجاري  التسويق  يتجنب  املعلومات:  وضوح   -3
املعلومات، والضعف الذي قد يفقدها القدرة عىل حتقيق الغايات.

4- معلومات التذكري: يلجأ املسوق يف التسويق التجاري والتسويق االجتامعي إىل التذكري 
األنشطة االتصالية عىل اجلمهور  النامجة عن  التأثريات  مراقبة  بعد  املعلومات،  من خالل 
املستهدف، باستخدام البحوث، واالستفادة من نتائجها يف تصميم ونقل رسائل ومعلومات 

جديدة مطورة، تستهدف حتقيق تأثريات أكثر صعوبة وتعقيدا)3(.

المطلب الثاني/ أوجه االختالف بين التسويق االجتماعي والتسويق التجاري:
والتسويق  االجتامعي  التسويق  بني  والتشابه  االتفاق  بجوانب  الباحث  ف  َعرَّ أن  بعد 
التجاري يف املطلب األول من هذا املبحث، فإنه ال بد من التمييز بني النوعني؛ حيث إن 

إدراك االختالفات بينهام من األمور املهمة التي يتوقف عليها نجاح التسويق االجتامعي.

1-  انظر: بوران، مريدن، 2001م، مرجع سابق، ص70-78.  وغبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، 69-76. وكذلك: 
Kotler  Philip. )1997(   Marketing  Previous reference.  pp 27-33.

2- غبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق،72.
  Thomas  R. Duncan & Stephen E. Everett  )1993(  Journal of Marketing Research  Vol. 33. No. 3 -3

.Previous reference  pp 29- 30
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بينه  التسويق االجتامعي)1(، فإن هناك فروقا أساسية  املتخصصة يف  الدراسات  وكام تشري 
وبني التسويق التجاري، متكن الباحث من مجعها وتصنيفها، وفقا للتقسيامت التي أوردها 

يف أوجه الشبه إليضاحها. وقد جاءت عىل النحو التايل:

أواًل: االختالفات اإلدارية)2(:
هناك عدد من الفروق بني إدارة التسويق يف املؤسسة الربحية - التي تؤدي وظيفة التسويق 
التسويق  وظيفة  تؤدي  التي  الربحية-  غري  املؤسسات  يف  التسويق  التجاري-وإدارة 
يف  االختالفات  هذه  إمجال  ويمكن  الشخصيات-،  أو  األفكار  أو  للخدمات  االجتامعي 

اجلوانب التالية:
1- تؤدي إدارة التسويق يف املؤسسة الربحية أعامال جتارية، تبعا لألهداف الذاتية للمؤسسة. 
أما يف املؤسسة غري الربحية، فتؤدي إدارة التسويق أعامال غري جتارية، تستهدف الوعي العام، 
دون السعي إىل أرباح مادية، وهي بذلك تسعى إىل حتقيق أهداف غري ذاتية للمؤسسة؛ ألن 

أهدافها غالبا ما تنبثق من ثقافة املجتمع، وأهدافه االسرتاتيجية.
يف  أما  بحتة.  مادية  معايري  هي  التجاري  التسويق  إدارة  يف  والتقييم  التخطيط  معايري   -2
إدارة التسويق االجتامعي، فمعايري التخطيط والتقييم معايري اجتامعية، تنطلق من مصلحة 

املجتمع، والفائدة املرجوة من هذه العملية.
3- إدارة التسويق يف املؤسسة الربحية تسعى إىل فهم كيفية ترويج السلع نحو املستهلك، 
باالعتامد عىل فهم احتياجاته وتطلعاته وميوله. أما إدارة التسويق االجتامعي، فتسعى إىل 

فهم الظواهر االجتامعية للمجتمع، والرتويج ملا حيقق له النمو والتحسن.
4- أهداف التسويق التجاري تعمل عىل حتقيق مصلحة املؤسسة املسوقة )منتجي السلع(، 
حتقيق  إىل  فيهدف  االجتامعي،  التسويق  أما  األوىل.  بالدرجة  املستهلك  مصلحة  وليس 

مصلحة اجلمهور املستهدف، واملجتمع بأكمله، وليس مصلحة املؤسسة املسوقة فقط.

1- انظر: بوران، مريدن، 2001م، مرجع سابق، ص70-78. وغبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، 76-69.
2 - انظر: أنظر: بوران، مريدن، 2001م، مرجع سابق، ص70-78.  وغبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، 69-76. وكذلك: 

Kotler  Philip  )1997(  Marketing  Previous reference.  pp 27-33.
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ثانيًا: اختالفات يف عنارص التسويق)1(:
عىل الرغم من أن التسويق االجتامعي والتسويق التجاري يتشاهبان يف العنارص األساسية 
يمكن  العنارص،  هذه  من  عنرص  كل  حول  جوهرية  اختالفات  هناك  أن  إال  للتسويق، 

حتديدها وفق النقاط التالية:

1- الغاية أو اهلدف: 
أ- يف التسويق التجاري تكون الغاية إقناع اجلمهور بأن منتجا معينا هو أفضل املنتجات 
املنافسة له يف السوق. أما يف التسويق االجتامعي، فالغاية حتقيق هدف اجتامعي، من خالل 

الوصول إىل قناعات اجلمهور بأمهية هذا اهلدف.
ب- يستهدف التسويق التجاري خدمة الفرد بالدرجة األوىل، ثم رفاهية املجتمع ثانيا. وعىل 
العكس من ذلك، فإن التسويق االجتامعي يستهدف خدمة الفرد واملجتمع معا، ويميل إىل 

معاجلة الظواهر االجتامعية، أو تكوين الوعي حوهلا بشكل إمجايل، دون ختصيص.
 

ق: 2- نوع املنتج امُلَسوَّ
التسويق  أما  وُتستهلك.  ُتباع  ثم  ُتنتج  التي  السلع  مع  يتعامل  التجاري  التسويق  أ- 
ق دون أن تباع، ومن ثم ُتستهلك،  ُتَسوَّ االجتامعي، فيتعامل مع األفكار االجتامعية التي 

واخلدمات االجتامعية التي ُتسوق قبل أن ُتنتج وُتستهلك)2(.
املسوق  املنتج  أما  املنتج.  صنع  من  اجلمهور  يعرف  ال  جتاريا  يسوق  الذي  املنتج  يف  ب- 
قة، وقد  امُلَسوَّ والقيم  األفكار  تتبنى  التي  باجلهة  يكون عىل معرفة  فإن اجلمهور  اجتامعيًا، 
يشارك يف عملية إنتاج األفكار)3(. أما القيم، فمعلوم أن الناس ال ينتجوهنا، وإنام جيسدوهنا 

بأفعاهلم، ومصدرها الدين)4(.

1- انظر: بوران، مريدن، 2001م، مرجع سابق، ص70-78.  وغبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، 69-76. وكذلك: 
Kotler  Philip  )1997(  Marketing  Previous reference.  pp 27-33.

2- الضمور، هاين، 2005م، تسويق اخلدمات، عامن، دار املنهاج للنرش والتوزيع، ص26.
3- املرجع السابق، ص26.

4 -  ميمون، الربيع، 1990م، عامل القيمة أو اإلنسان باحلقيقة، حوليات جامعة اجلزائر، العدد 5، 1990-1991م، ص60-54.
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ج-  املنتج املسوق يف التسويق التجاري يكون شيئا ماديا )سلعة أو خدمة ملموسة(. أما يف 
التسويق االجتامعي، فاملنتج عبارة عن فكرة أو خدمة، أو مؤسسة أو شخصية، تكون غري 

ملموسة غالبا.
خدمة  أو  )سلعة  املنتج  استهالك  كيفية  اجلمهور  تعليم  إىل  التجاري  التسويق  هيدف  د- 
جتارية( فقط. عىل العكس من التسويق االجتامعي، الذي هيدف ـ بشكل رئيس ـ إىل تعليم 

اجلمهور املستهدف أساليب االستفادة من الفكرة أو اخلدمة.)1(

3-  العائد أو الربح:
أـ يقوم التسويق التجاري عىل أساس حتقيق الربح املايل، بعكس التسويق االجتامعي الذي 
يتجاوز الربح املايل إىل حتقيق الفائدة للفرد وللمجتمع، سواء كانت مادية، كتحسني مستوى 

الصحة، أو غري مادية كخفض عدد الوفيات يف احلوادث املرورية)2(.
ب- يقاس العائد يف التسويق التجاري بالثمن النقدي، أما يف التسويق االجتامعي فيقاس 
العائد بمدى النجاح والتسهيالت املقدمة للحصول عىل اخلدمة، أو تبني الفكرة اجلديدة، 
التربعات  العائد ماديا يمكن قياسه، كام حيدث يف محالت مجع  ويف بعض األحيان يكون 

اخلريية.

4- اجلمهور املستهدف:
التجاري ذوي املستويات االقتصادية واالجتامعية املرتفعة نسبيًا، أي  التسويق   يستهدف 
املستويات  مجيع  فيستهدف  االجتامعي،  التسويق  أما  الرشائية.  القدرة  لدهيم  تتوفر  من 
االقتصادية واالجتامعية، بحسب نوع الفكرة أو اخلدمة، ويميل إىل االهتامم بذوي الدخول 

املنخفضة، واألميني، وسكان الريف، يف محالت الوعي التي غالبا ما هتتم هبذه الفئات)3(.

1- بوران، مريدن، 2001م، ختطيط محالت التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص73.
2- عبيدات، حممد إبراهيم، 2004م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص36.

3- بوران، مريدن، 2001م، ختطيط محالت التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص75.

الفصل األول/ نشأة المفهوم االجتماعي للتسويق
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5ـ التمويل: يتمتع التسويق التجاري بضخامة واستمرارية املوارد املالية، من حيث 
إىل  بدورها  هتدف  التي  التسويق،  برامج  يف  تستثمر  املبيعات  أرباح  من  جانبا  إن 
حمدودة،  املالية  املوارد  تكون  ما  فعادة  االجتامعي،  التسويق  يف  أما  األرباح.  زيادة 
ولفرتات زمنية قصرية، إال أهنا كثريا ما حتصل عىل دعم جماين من وسائل اإلعالم يف 

املجتمع)1(.

ثالثًا/ اختالفات من حيث طبيعة املعلومات)2(:
1- صدق املعلومات: يلجأ املسوق يف التسويق التجاري إىل استخدام ادعاءات حول املنتج 
»السلعة« يصعب التأكد من مدى صحتها وصدقها؛ للتعويض عن صدق املعلومات. أما 
يف التسويق االجتامعي، فإن املعلومات الصحيحة ذات أمهية كبرية، وتعتمد درجة التفاعل 

مع املعلومات عىل مدى صدقها ودقتها.

والسلوك،  املعرفة  فجوة  بقضايا  التجاري  التسويق  هيتم  ال  والسلوك:  املعرفة  فجوة   -2
املتكافئ  غري  التوزيع  عن  تنتج  التي  السلوك  وأنامط  املعرفة  مستوى  يف  االختالفات  أي 
التوزيع  فإنه يقوم عىل أساس  التسويق االجتامعي،  أما  الفئات املختلفة.  للمعلومات بني 
من  للتأكد  تبذل  إضافية  جهودا  هناك  إن  بل  اجلمهور،  فئات  بني  للمعلومات  املتكافئ 

وصول هذه املعلومات للفئات االجتامعية املختلفة.

3- التفصيل يف املعلومات: يتجنب التسويق التجاري التفصيل يف املعلومات عن املنتجات 
املتنافسة؛ حتى ال يكشف للمستهلك حقيقة التشابه بني املنتجات، وعدم اختالف ُمنتٍج عن 
غريه بشكل يدعو املستهلك إىل تفضيله. وعىل النقيض من ذلك، فإن املعلومات التفصيلية 
عن األفكار أو السلوكيات االجتامعية، أو اخلدمات املسوقة يف التسويق االجتامعي، مسألة 

1-  عبيدات، حممد إبراهيم، 2004م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص37.
2-  انظر: بوران، مريدن، 2001م، مرجع سابق، ص70-78.  وغبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، 69-76. وكذلك: 

Kotler  Philip  )1997(  Marketing  Previous reference.  pp 27-33.
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هامة؛ إذ إهنا سوف تبني للجمهور مدى االختالف بينها وبني ما يطلب تغيريه، والفائدة 
من التغيري.

4- معلومات التذكري: يلجأ املسوق يف التسويق التجاري إىل التذكري من خالل معلومات 
أو  التذكري مكررة، أو إضافية،  التسويق االجتامعي، فقد تكون معلومات  أما يف  جديدة. 

جديدة كليًا.

الفصل األول/ نشأة المفهوم االجتماعي للتسويق
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التطور النظري لنظرية التسويق االجتماعي.المبحث األول

المطلب األول:
المطلب الثاني:

مفهوم النظرية، وفروضها. 
مستقبل النظرية، واالنتقادات الموجهة لها.

أهداف التسويق االجتماعي، وأساليبهالمبحث الثاني

المطلب األول:
المطلب الثاني:

أهداف التسويق االجتماعي.
أساليب التسويق االجتماعي.

الفصل الثاني

 اإلطار النظري لنظرية التسويق االجتماعي

الفصل الثاني/ اإلطار النظري لنظرية التسويق االجتماعي
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المبحث األول: التطور النظري لنظرية التسويق االجتماعي:

متثل نظرية التسويق االجتامعي واحدة من أحدث نتائج اجلهود العلمية لدراسة الظاهرة 
االتصالية، حيث تركزت تلك اجلهود عىل حماولة حتديد التأثريات التي حتدثها العمليات 
االتصالية عىل الفرد واملجتمع. وعىل الرغم من عدم قدرة دراسات التأثري عىل تقديم رؤية 
التكاملية  النظرة  من  نتائجها عززت  أن  إال  وتوقيته،  التأثري ودرجته  ماهية  واضحة، عن 
هلذه  املدى  طويلة  التأثريات  أو  الرتاكمي،  البعد  عىل  أمهية  وأضفت  االتصال،  لعمليات 

الظاهرة البرشية.
وقد الحظ الكاتب أن مرحلة نشأة هذا املفهوم، تعود إىل املراحل الزمنية التي اضمحلَّ فيها 
النموذج االنتشاري )فروض نظرية انتشار املبتكرات(، وتباينت فيها - أيضا- الفروض 
النظرية لتأثري وسائل اإلعالم بني التأثري املعتدل، والعودة إىل التأثري القوي لوسائل اإلعالم؛ 
مما كان له األثر الكبري يف صياغة فروضها الرئيسة، حتى استقرت يف أعقاب ظهور نامذج 

االتصاالت التسويقية املتكاملة. 
وهذا الفصل يستهدف رصد مراحل تكون النظرية، وفروضها، واالنتقادات التي وجهت 

إليها. من خالل حتقيق األهداف التالية:

الفصل الثاني/ اإلطار النظري لنظرية التسويق االجتماعي
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1- تتبع التطور النظري لنظرية التسويق االجتامعي، ومفهوم النظرية، وفروضها الرئيسة. 
2- دراسة تطور املفهوم االجتامعي للتسويق نظريًا وعمليًا، والفروض النظرية التي أفادت 

منها نظرية التسويق االجتامعي.
العلمية  والتحديات  النظرية،  مستقبل  وحتليل  للنظرية،  الرئيسة  الفروض  عرض   -3

والعملية التي تواجهها، واالنتقادات التي وجهت هلا.
4- التعرف عىل أهداف التسويق االجتامعي، واألساليب التي يعتمد عليها. 

المطلب األول/ مفهوم النظرية، وفروضها:
تدخل نظرية التسويق االجتامعي ضمن اإلطار النظري للعديد من األفكار التي اهتمت باملهام 
التي تقوم هبا وسائل اإلعالم يف بناء املعاين والصور، وتشكيل احلقائق يف املجتمع، وصياغة 
هذه األفكار يف قالب النظريات االجتامعية والنفسية. وتعد نظرية التسويق االجتامعي من 

النظريات املعارصة، التي لقيت قبواًل بني اخلرباء والباحثني يف جمال االتصال)1(.
بنظريات  التي اصطلح عىل تسميتها  النامذج  التسويق االجتامعي ضمن  نظرية  كام تدخل 
شأن  من  قللت  التي  النظريات  بعض  من  إفادهتا  رغم  اإلعالم،  لوسائل  املعتدل  التأثري 
املبتكرات؛  وانتشار  مرحلتني،  عىل  املعلومات  تدفق  كنظريتي  اإلعالم،  وسائل  تأثريات 

لألسباب التالية:
1- أنه يمكن تصنيفها ضمن النامذج التفاعلية، التي »تضع مجيع العنارص والظروف املتصلة 

بالعملية االتصالية يف االعتبار«)2(.
2- أهنا تتعامل مع وسائل اإلعالم باعتبارها نظام اجتامعية، ذات طبيعة بنائية، تتفاعل مع 

النظم األخرى يف املجتمع)3(.

Stanley  Barran J. & Davis K. Dennis  )1995(  Previous reference. pp. 263-268. -1
2- مكاوي، عامد، وليىل السيد،2002، ط2، مرجع سابق، ص287.

3- املرجع السابق، ص287.
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أهنا تراعي وهتتم باخلصائص النفسية واالجتامعية ألفراد اجلمهور)1(.
وتقوم نظرية التسويق االجتامعي بتوظيف نتائج بحوث اإلقناع وانتشار املعلومات يف إطار 
حركة النظم االجتامعية واالجتاهات النفسية، بام يسمح بانسياب املعلومات وتأثريها من 
خالل وسائل االتصال، وتضم اسرتاتيجيات خمططة للعمل، من خالل هذه النظم املعقدة، 

الستغالل قوة االتصاالت التسويقية املتكاملة)2(.
بيان  ثم  النظرية، وتطورها،  نشأة  يتطلب معرفة  النظرية ومفهومها  فإن عرض  ومن هنا، 

مفهومها، وعنارصها، ومن ثم تعرض فروضها الرئيسة. 

أواًل/ نشأة النظرية، وتطورها:
نظرية  عليه  قامت  الذي  النظري  األساس  حتديد  حول  واضح  بشكل  الباحثون  اختلف 

التسويق االجتامعي، ويرى الكاتب أن ذلك يعود لسببني رئيسني:
1- عدم وجود كتابات تناولت التطور النظري للتسويق االجتامعي تارخييا)3(.

2- اختالف الباحثني يف النظر إىل مفهوم التسويق االجتامعي، فمنهم من ينظر إليه باعتباره 
مدخال يمكن االستعانة به لتحقيق أهداف التنمية االجتامعية يف نطاق املسؤولية االجتامعية، 
والفريق اآلخر يرى أنه نشاط تسويقي، ُيستخدم لتسويق املوضوعات )األفكار، اخلدمات، 

الشخصيات( االجتامعية)4(.
وتعود بداية التأسيس النظري لنظرية التسويق االجتامعي -بحسب ما توصل إليه الباحث- 
إىل االتساع الذي حصل يف معنى املنتج يف الستينيات من القرن املايض، ليشمل ـ إضافة إىل 
املنتجات املادية »التقليدية« ـ منتجات جديدة، هي اخلدمات واألفكار، وما تبع ذلك من 
تقسيم للمؤسسات وفق أهدافها التسويقية إىل: مؤسسات ربحية، ومؤسسات غري ربحية، 
وبروز توجه اإلدارة نحو الرتكيز عىل البيئة اخلارجية للمؤسسة، والقوى التي تتحكم يف 

1- عبداحلميد، حممد، 2000م، نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري، ط2، القاهرة، عامل الكتب، ص304.
2-  املرجع السابق، 245.

3- مريدن، بوران برهان الدين، 2001، ختطيط محالت التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص48.
4- انظر: الفصل األول، املبحث األول من هذه الدراسة، مفهوم التسويق االجتامعي، ص51-48. 

الفصل الثاني/ اإلطار النظري لنظرية التسويق االجتماعي
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جمريات العمل فيها)1(. وقد توافق ذلك مع بروز اجتاه جديد للمفهوم التسويقي، يتمحور 
حول مبدأ تلبية حاجات املستهلك؛ مما أدى إىل حتول مفهوم التسويق من الرتكيز عىل حتقيق 
دراسة  خالل  من  ورغباهتم،  املستهلكني  باحتياجات  العناية  إىل  األرباح،  من  قدر  أقىص 

احتياجات املستهلك، وميوله، وأذواقه.
ويرى بعض املهتمني أن نظرية التسويق االجتامعي ليست بناًء فكريًا موحدًا، إنام هي جتميع 
أو توليف للنظريات اخلاصة بتسويق املعلومات، أو املعرفة التي يتبناها قادة الرأي )النخب( 

لتكتسب سمة القيم االجتامعية)2(. 
تقدما  حقق  االجتامعي  التسويق  مفهوم  أن  يلحظ  لالتصال،  النظري  للتطور  واملتتبع 
نظريا، باستجابته للتطورات التي حدثت يف جمال االتصاالت التسويقية، »َفحلَّ التخطيط 
لَّ التخطيط للرتويج )املزيج الرتوجيي(، منذ مطلع  لالتصاالت التسويقية للمؤسسات حَمَ
تسعينيات القرن العرشين، يف كثري من أدبيات التسويق واإلعالن«)3(. وامتزجت مع اجلهود 
النظرية السابقة، كنظرية نرش املبتكرات وحتديث املجتمعات النامية، التي بنيت عليها كثري 
من  والثامنينيات  السبعينيات  االجتامعية يف  االجتامعي واالتصاالت  اإلعالن  من محالت 

القرن املايض)4(.
ثم اتضحت معامل النظرية وفروضها يف أعقاب ظهور »َنُموَذَجي نظرية االتصاالت التسويقية 
املتكاملة )IMC(، التي وضعها »وانج وشولتز« 1993م و »دنكان« 1995م«)5(، ليضع 
بعدها »ستانيل باران« و »دنس ديفس« املالمح الرئيسة لنظرية التسويق االجتامعي يف العام 

1995م)6(.
ومن هنا، سوف يعرض الباحث ألبرز الفروض النظرية التي استفادت منها نظرية التسويق 
اسرتاتيجيات  وكذلك  واملستحدثات،  املعلومات  انتشار  نظريتي  كفروض  االجتامعي، 

1- الربواري، نزار، وأمحد فهمي، 2004، اسرتاتيجيات التسويق، عامن، دار وائل للنرش والتوزيع، ص16. 
 Stanley  Barran J. & Davis K. Dennis  )1995( Previous reference. Pp258.. -2

3- العريب، عثامن، 2000م، االتصاالت التسويقية املوحدة، املجلة املرصية لبحوث اإلعالم، جامعة القاهرة، عدد7، ص135.
4-  بدر، أمحد، 1998م، االتصال باجلامهري بني اإلعالم والتطويع للتنمية، القاهرة، دار قباء، ص256.

5- العريب، عثامن، 2000م، االتصاالت التسويقية املوحدة، مرجع السابق، ص123.
Stanley  Barran J. & Davis K. Dennis  )1995( Previous reference. Pp 253-260. - 6
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اإلقناع، واالتصاالت التسويقية املوحدة، قبل عرض فروض النظرية وعنارصها.
وكام تشري الدراسات التي تناولت نظرية التسويق االجتامعي، فإن أبرز الفروض النظرية 

التي استفادت منها تتمثل يف فروض النظريات التالية)1(:

1- فروض نظرية انتقال املعلومات عىل مرحلتني:
بمفاهيم  االنتقال  يف  مرحلتني  عىل  املعلومات  تدفق  لنظرية  الرئيسة  الفروض  أسهمت 
وفروض دراسات تأثري وسائل اإلعالم عىل اجلمهور، من التأثري املبارش إىل التأثري املحدود، 
الذي عاد فيام بعد إىل التأثري القوي املرشوط، وكان ذلك نتيجة للتغري الذي حدث يف مفهوم 

مجهور وسائل اإلعالم)2(.
وسائل  بقوة  االعتقاد  صحة  مدى  حول  التساؤل  إىل  أدت  التي  األسباب  من  كان  وقد 

اإلعالم، وإعادة البحث حول هذا االعتقاد)3(:
أ- نتائج انتخابات الرئاسة األمريكية عام 1940م، عندما نجح »روزفلت« يف االنتخابات 

رغم معارضة الصحافة له.
كونتى«  »ايري  يف  1940م  األمريكية  الرئاسة  انتخابات  عىل  أجريت  التي  الدراسة  ب- 
بوالية )أوهايو(، بإرشاف »بول الزرزفيلد« ومعاونيه من قسم االجتامع، ومركز البحوث 
نتائجها يف كتاب »خيار األمة« عام 1948م،  االجتامعية يف جامعة )كولومبيا(، ونرشت 
كبري  تأثري  وجود  قرروا  الذين  هم  املبحوثني  من  القليل  أن  إىل  الدراسة  توصلت  حيث 
لوسائل اإلعالم –الصحافة والراديو- عىل االنتخابات، وكان لالتصال الشخيص واإلقناع 

املواجهي دور كبري يف ذلك.
ويقوم الفرض اخلاص بتدفق املعلومات عىل مرحلتني)The Two Step Flow(  عىل أن 
ومن   ،)Opinion Leaders( الرأي  قادة  إىل  اإلعالم  وسائل  من  تنتقل  ما  غالبا  األفكار 
فائدة هذا  منهم يف قطاعات اجلمهور. وقد ظهرت  نشاطا  األقل  القسم  إىل  تنتقل  هؤالء 

1-  املرجع السابق، ص260-253.
2- انظر: عبداحلميد، حممد، 2000، مرجع سابق، ص175.

3- انظر: املرجع السابق، ص176-175، 
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الفرض يف جمالني)1(:
  أهنا أشارت إىل أن اجلمهور ليس عبارة عن أفراد منفصلني عن بعضهم، بل إهنم متصلون 
املناقشات  املعلومات عرب  وتبادل  اإلقناع،  بينهم  يتم  متعددة،  قنوات  ببعضهم من خالل 

النشطة.
  أهنا كانت البداية النطالق دراسات أخرى حول تأثري االتصال الشخيص)2(، وانتشار 

املعلومات بني األفراد، و قادة الرأي)3(.
وقد أفادت نظرية التسويق االجتامعي من فروض هذه النظرية يف توظيف طرق وأساليب 
االتصال الشخيص، كعامل داعم ومعزز لالتصاالت اجلامهريية)4(. ويستند ذلك إىل نتائج 
تدفق  نظرية  لفروض  تصورا  وقدمت  1956م،  عام  »إليهوكاتز«  أجراها  التي  الدراسة 

االتصال عىل مرحلتني، ودور قادة الرأي يف عملية التدفق، عىل النحو التايل)5(:
أ- قادة الرأي والناس املتأثرون هبم ينتمون إىل نفس اجلامعة األساسية.

ب- قادة الرأي واألتباع يمكن أن يتبادلوا األدوار يف ظروف خمتلفة.
ج- قادة الرأي أكثر تعرضا واتصاال بوسائل اإلعالم فيام يتعلق بتخصصهم.

د- العالقات الشخصية املتداخلة وسائل اتصال، ومتثل كذلك ضغوطا عىل الفرد، ليتوافق 
مع اجلامعة يف التفكري والسلوك والتدعيم االجتامعي.

2- فروض نظرية انتشار املستحدثات )املبتكرات(:
الباحثني  بعض  أخذ  ملا  املايض؛  القرن  من  الستينات  يف  املستحدثات  انتشار  نظرية  ظهرت 

1- عبداحلميد، حممد، 2000، مرجع سابق، ص176.
2- قدم كل من »كاتز والزرزفيلد« يف كتاهبام )التأثري الشخيص( دراسة استهدفت التعرف عىل التأثري النسبي لكل من االتصال الشخيص 
واالتصال عرب وسائل اإلعالم، عىل القرارات التي يتخذها أفراد العينة )800 امرأة من سكان مدينة ديكي تور بوالية الينوى األمريكية( يف 
موضوعات شملت: التسويق، واألزياء، والشؤون العامة، واختيار األفالم السينامئية، وشملت الفروق اجلوهرية التي يتميز هبا قادة الرأي 
يف املجاالت األربعة – موضوع البحث- عن غريهم. وأشارت النتائج إىل تدعيم الدراسات السابقة بالنسبة ألمهية دور االتصال الشخيص 

يف تكوين الرأي العام، وكذلك بالنسبة لعملية رسيان االتصال عىل مرحلتني. )مكاوي، عامد، 2002م، مرجع سابق، ص253-252(.
3- ومن أبرز هذه الدراسات دراسة )أليهو كاتز( عام 1956م، قدم خالهلا تصورا شامال لفروض انتقال االتصال واملعلومات عىل مرحلتني.

4-  استانيل ودفس، مرجع السابق، ص 267.
5-  مكاوي، حسن، وليىل السيد، 2002م، مرجع سابق، ص253.
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بفرضية االتصال عىل مراحل، وهو نموذج قريب الشبه بنظرية انتقال املعلومات عىل مرحلتني، 
غري أنه يسمح باملزيد من االحتامالت املعقدة لتدفق االتصال، عرب أفراد متعددين)1(.

وقد وضع »روجر« و»شوميكر« نموذجا النتشار املبتكرات يف النظام االجتامعي؛ ليسهل 
فهم انتشار الرسائل االتصالية وتأثرياهتا، واعتمد الباحثان يف ذلك عىل نموذج »دييد برلو« 

عىل النحو التايل)2(:
أ- املصدر: املخرتعون والعلامء، وعوامل التغيري االجتامعي، وقادة الرأي.

ب- الرسالة: االبتكار اجلديد أو الفكرة اجلديدة.
ج-  الوسيلة: قنوات وسائل اإلعالم، وقنوات االتصال الشخيص.

د- املستقبل: أعضاء اجلمهور يف النظام االجتامعي.
هـ- األثر: تغيري يف األفكار والسلوك.

ويفرتض هذا النموذج أن قنوات وسائل اإلعالم تكون أكثر فاعلية يف إحداث التأثريات 
املعرفية حول املبتكرات اجلديدة، يف حني يكون االتصال الشخيص أكثر فاعلية يف إحداث 

التأثريات العاطفية أو االجتاهية)3(.
وال خيتلف مفهوم قادة الرأي يف النموذج اجلديد )انتشار املبتكرات( عن مفهومه يف نظرية 
تدفق االتصال عىل مرحلتني، ولكنه يضيف تفصيالت أكثر حول شخصية قائد الرأي، كام 

جاء يف دراسة »روجرز وشوميكر« 1971م، هي)4(:
أ- يتعرض قادة الرأي لوسائل اإلعالم أكثر من أتباعهم.

ابتكار  أفكار جديدة، وقدرة عىل  أتباعهم، ولدهيم  ابتكارية من  أكثر  الرأي  قادة  إن  ب- 
احللول وتبني املستحدثات أكثر من غريهم.

ج- قادة الرأي لدهيم اتصال أكثر من أتباعهم مع وكالء التغيري )كاملسؤولني عن برامج 
التنمية واجلهات الرسمية(.

1- مكاوي، حسن، وليىل السيد، 2002م، ط3، مرجع سابق، ص254.
والنرش  للدراسات  آرام  دار  عامن،  األردن،  ط1،  املعارصة،  املجتمعات  يف  واإلعالم  االتصال  1995م،  صالح،  أصبع،  أبو   -2

والتوزيع، ص71.
3- مكاوي، حسن، وليىل السيد، 2002م، ط3، مرجع سابق، ص256-255.

4- انظر: املرجع السابق، ص254. وأبو أصبع، صالح، 1995م، مرجع سابق، ص71.
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د- حيتل قادة الرأي مراكز اجتامعية متميزة أكثر من غريهم؛ نتيجة وضعهم: العلمي، أو 
االقتصادي، أو االجتامعي، أو املهني.

هـ- قادة الرأي أكثر انفتاحا عىل العامل، وأكثر تقبال لألفكار اجلديدة والتغيري من غريهم.
و- قادة الرأي أكثر مشاركة اجتامعية من أتباعهم، وهلم دور اجتامعي متميز.

ز- قادة الرأي أكثر ابتكارية حني حتبذ أوضاع النظام االجتامعي التغيري، ولكن حني تكون 
تلك األوضاع واملعايري تقليدية، فإن قادة الرأي يكونون غري ابتكاريني.

اجلوانب  يف  املبتكرات  انتشار  نظرية  فروض  من  االجتامعي  التسويق  نظرية  أفادت  وقد 
التالية:

 مفهوم قائد الرأي، وشخصيته، وعالقته باملجتمع ووسائل اإلعالم.
 نموذج انتشار املبتكرات يف النظام االجتامعي، املتمثل يف مراحل انتشار املبتكرات.

 اخلصائص التي تؤثر يف قبول وانتشار املبتكرات.

3- اسرتاتيجيات اإلقناع:
االتصال  لوسائل  املخطط  الذي يسعى االستخدام  النهائي  اهلدف  السلوكي  التأثري  يمثل 
أفاد  وقد  الغاية.  هذه  إىل  للوصول  الوحيد  الطريق  اإلقناع  ويعد  حتقيقه،  إىل  اجلامهريي 
التسويق االجتامعي من اسرتاتيجيات اإلقناع الثالث التي قدمها »ملفني ديفلري« و«ساندرا 
تسهم  التي  واملتغريات  للعوامل  التوجيهية  باخلطوط  يتعلق  فيام  خاصة  روكتش«،  بول 
هبذه  تعريف  ييل  وفيام  العلني.  السلوك  عىل  والتأثري  اإلقناع،  من  عالية  درجة  حتقيق  يف 

االسرتاتيجيات، وسبل اإلفادة منها يف التسويق االجتامعي)1(:
أ- االسرتاتيجية السيكودينامية: 

وجوهر هذه االسرتاتيجية هو استخدام رسالة إعالمية فعالة، هلا القدرة عىل تغيري الوظائف 
النفسية لألفراد، لكي يستجيبوا هلدف القائم باالتصال. فمفتاح التأثري يكمن يف تعلم جديٍد 

مكاوي،  وكذلك،  ص318-311،  الفكر،  دار  دمشق،  الرقمية،  واملجتمعات  االتصال  علوم  2002م،  فريال،  مهنا،  انظر:    -1
حسن، وليىل السيد، مرجع سابق، ص205-203.
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من خالل معلومات يقدمها القائم باالتصال، لكي ُيغري البناء النفيس الداخيل للفرد املستهدف 
)االحتياجات، املخاوف، الترصفات ...(، مما يؤدي إىل سلوك علني مرغوب فيه)1(. وتبقى 
هذه االسرتاتيجية حماولة جتريبية، فهناك من يشكك يف قدرهتا، وهناك من يرى أهنا غري ثابتة، 

وهناك من يرى أهنا الطريقة املثىل إلحداث تأثري باستخدام وسائل اإلعالم)2(.
ب- االسرتاتيجية االجتامعية الثقافية:

    يؤكد علم دراسة املجتمعات البرشية عىل التأثري القوي للثقافة عىل السلوك؛ مما جيعل هذه 
العوامل اخلارجية قادرة عىل هتيئة أساٍس لإلقناع، مع افرتاض أن للفرد إمكانية حتديدها أو 

التحكم فيها)3(. 
    وتتطلب االسرتاتيجية االجتامعية الثقافية لتحقيق الفعالية)4(:

  حتديد رسائل اإلقناع للقواعد اخلاصة بالسلوك االجتامعي، أو املتطلبات الثقافية، للعمل 
بناًء عىل األهداف التي حياول القائم باالتصال حتقيقها. فإحدى االسرتاتيجيات الراسخة 
هي تصور التوقعات االجتامعية للمجموعة التي سيحدث داخلها العمل، وقد استخدمت 

طوال عقود عديدة يف علم اإلعالن.
  أن تكفل الرسالة ظهور توافق مجاعي يف الرأي )حتى تلقى التأييد من اجلامعة املستهدفة(.

معروفة  شخصية  تعيني  خالل  من  اإلعالمية،  احلمالت  يف  االسرتاتيجية  هذه  وتستخدم 
مجاهرييًا إلثارة احلامس، والتعاون من املنظامت املختلفة واجلمهور)5(.

ج- اسرتاتيجية بناء املعنى:
اإلجيابية،  الذهنية  الصورة  بناء  أو  املعاين،  يف  التأثري  أساس  عىل  االسرتاتيجية  هذه  تقوم 
وتستخدم وسائل اإلعالم اجلامهريية يف إنشاء ودعم الصورة الذهنية، من خالل معلومات 
متنافسة، ومن مصادر غري حمددة، تصوغ أو تعدل املعاين)6(. وقد دمج علامء االتصال هذا 

1- مكاوي، حسن، وليىل السيد، 2002م، مرجع سابق، ص205-203.
2-  مهنا، فريال، 2002م، علوم االتصال واملجتمعات الرقمية، مرجع سابق، ص314.

3-  املرجع السابق، ص316.
4- مكاوي، حسن، وليىل السيد، 2002م، مرجع سابق، ص205-203.

5- مهنا، فريال، 2002م، علوم االتصال واملجتمعات الرقمية، مرجع سابق، ص315.
6-  املرجع السابق، ص316.
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ُن الصور يف  املبدأ يف صياغاهتم لتفسري تأثري وسائل اإلعالم عىل السلوك البرشي، فهي ُتكوِّ
ي معتقداتنا عن العامل احلقيقي، وُتَؤثُِّر يف سلوكنا ويف معاين لغتنا)1(. أذهاننا، وُتَنمِّ

ثر يف السلوك بدون قصد، فإن  َل املعاين وُتؤِّ  وإذا افرتضنا أن وسائل اإلعالم يمكن أن ُتعدِّ
هناك أسسًا كافية لالعتامد عىل اسرتاتيجية بناء املعاين، وتعديل السلوك بقصد)2(.

:)IMC( 4- فروض نموذج االتصاالت التسويقية املوحدة
العملية  أطراف  بني  العالقة  بتطور  اهتمت  التي  النظرية  التطورات  النموذج  هذا  خيتزل 
االتصالية، والقيمة التي يضيفها التكامل بني وسائل وأنامط وأساليب االتصال، والتي تعود 
الوظيفية،  البنائية  النظريات، كنظرية  لعدد من  النظرية  الفروض  العديد من  إىل  جذورها 
ونظرية االستخدام واإلشباع، ونظرية االعتامد عىل وسائل اإلعالم، وترتيب األولويات. 

    ويعود ظهور االتصاالت التسويقية املوحدة، كتوجه مهني وأكاديمي، إىل وجود بعض 
التوجهات العاملية املهمة، التي يمكن تلخيصها يف اجلوانب التالية)3(:

أ- التغريات التي حدثت يف طرق توصيل الرسالة اإلعالنية، وتأثريها عىل اجلامهري.
ب- التغريات يف ممارسة عملية االتصاالت التسويقية من قبل الرشكات املعلنة ووكاالت 

اإلعالن، كاالندماج، وازدياد التنافس يف التسويق الدويل.
التسويقية، وتطالب بتحقيق اإلنفاق  العملية  التي تصب يف جممل تكاليف  التغريات  ج- 

للحد األدنى املطلوب؛ لإلسهام يف حتقيق األرباح.

شاملة  اسرتاتيجية  وجود  رضورة  عىل  املوحدة  التسويقية  االتصاالت  نموذج  ويقوم 
بني  ومتكاملة، جتمع  ومتنوعة  متعددة  اتصالية  قنوات  التسويقية، من خالل  لالتصاالت 

اإلعالن، والعالقات العامة، والبيع املبارش )االتصال الشخيص(، وتنشيط املبيعات)4(.

1- مكاوي، حسن، وليىل السيد، 2002م، مرجع سابق، ص205-203.
2- املرجع السابق، ص205.

3- العريب، عثامن، 2002م، االتصاالت التسويقية املوحدة، ص126-125.
   Don. E. Schults. )1993(  ”Integrated Marketing Communications Marketing News  Vol. 27  No  2  -4

.pp17
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وهيدف هذا املزيج املتكامل من االتصاالت إىل التأثري يف اجلمهور، من خالل االتصاالت 
التي  االتصال  لتحديد طرق  املستهدف  اجلمهور  بدراسة  تبدأ  دائرية  اإلقناعية، يف عملية 
ينبغي استخدامها، ونَِسِب استخدام كل منها يف املزيج الرتوجيي، وتنتهي بدراسته ـ أيضا ـ 

لقياس فاعلية احلملة يف حتقيق أهدافها)1(.
 ،)IMC( وقد أفادت نظرية التسويق االجتامعي من نامذج االتصاالت التسويقية املوحدة
الشامل بمفاهيمه اجلديدة من جهة، ومن  التسويق  التسويق االجتامعي جزءا من  باعتبار 
التطور  إىل  حاجة  واملؤسسات  املنظامت  وظائف  أكثر  من  التسويق  باعتبار  أخرى،  جهة 
التي عرف عنها عدم الوقوف عند حد  والتغري؛ الرتباطه بتوجهات اجلمهور ورغباهتم، 
املفاهيم  صياغة  يف  األكرب  األثر  املتكاملة  التسويقية  االتصاالت  لنموذج  وكان  معني)2(. 

األساسية لنظرية التسويق االجتامعي، حيث تنطلق من املفهومني األساسيني له)3(، ومها:
أ- التوحيد التنفيذي: وهو املفهوم الذي يركز عىل التناغم بني الرسائل االتصالية الصادرة 

من وسائل اتصالية خمتلفة«)4(.
ب- التوحيد التخطيطي: وينطلق من فكرة أن حتقيق أقىص فعالية وتأثري )التأثري املضاعف( 

يتطلب استخدام كل أداة اتصالية حسب مميزاهتا)5(.

ثانيًا/ مفهوم النظرية وعنارصها:
ووسائل  الفرد  بني  بالعالقة  اخلاصة  النظريات  ضمن  االجتامعي  التسويق  نظرية  تدخل 
اإلعالم واالتصال يف املجتمع، وتركز عىل تأثر هذه العالقة بالعوامل االجتامعية والنفسية 

يف حتديد دوافع االستخدام، وإدراك املعاين.
اإلعالم  لوسائل  املخطط  االستخدام  تأثريات  بدراسة  هتتم  أهنا  يف  مفهومها  ويتلخص 
واالجتاه  املعرفة  يف  واملتكاملة  املخططة  الرسائل  بتأثري  وُتقرُّ  املجتمع،  يف  واالتصال 

.Geoge M. Zinkhan and C. S. Agnes Cheng  )1992(  Previous reference. pp758 -1
2- البكري، ثامر، 2006م، االتصاالت التسويقية والرتويج، عامن، دار احلامد، ص91.

3- استانيل ودفس، 1995م، مرجع السابق، ص 267.
4- العريب، عثامن، 2002م، مرجع سابق، ص137.

5-  املرجع السابق، ص137.
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ويف  االجتامعي،  املستوى  عىل  التغيري  ثم  ومن  واجلامعة،  الفرد  مستوى  عىل  والسلوك 
هو  االتصال  أن  من  االجتامعي-  التسويق  نظرية   - وتنطلق  واجتاهاته)1(.  الثقايف  البناء 
الفرد يرتبط بخرباته االتصالية عن  للبيئة املحيطة به، وأن ما يعرفه  الفرد  أساس إدراك 

هذه البيئة.
وكام يشري »دنس ماكويل«، فإن الفرد ليس سلبيًا يف إطار عمليات االتصال املتعددة، ولكنه 
ن صورًا ومعاين متعددة َعامَّ حييط به، تفيده يف اختاذ قراراته وأحكامه فيام يتعلق  يتفاعل لُِيكوِّ
وتفسرياهتا  واملعاين  الصور  هذه  بناء  أن  ذلك  عىل  ويرتتب  به،  املحيطة  بالعوامل  بعالقته 
هي بناءات اجتامعية ناجتة عن تفاعل األفراد واملؤسسات يف املجتمع، من خالل وسائل 

االتصال املختلفة)2(.
ولتوضيح مفهوم نظرية التسويق االجتامعي يمكن الكشف عن أبرز النامذج التي تندرج 

حتتها محالت التسويق االجتامعي:

1- نموذج التأثريات اهلرمية:
نظرية  شاملة  وبطريقة  ببساطة  توضح  التي  النامذج  أبرز  اهلرمية  التأثريات  نموذج  يعد 
تبدأ  حيث  املرحيل؛  اإلقناع  اسرتاتيجية  عىل  النموذج  هذا  ويعتمد  االجتامعي،  التسويق 
اجلهود باستهداف إحداث التأثريات البسيطة كاإلدراك، ثم رصد هذه التأثريات من خالل 
بحوث املسح، ويستخدم رجع الصدى الختاذ القرار، بتوقيت بث رسائل املرحلة التالية 
التي تستهدف تأثريات أقوى، تتجاوز تغيري أو تعزيز االجتاه، إىل )اختاذ القرار، أو السلوك 

الفعيل()3(.
التأثري،  أو تسلسل  أساسية خمتلفة هلرم  نامذج  ثالثة  أن هناك  إىل  الدراسات  َخُلصت  وقد 

تعتمد عىل املوقف االتصايل، عىل النحو التايل)4(:

1- عبداحلميد، حممد، 2000، مرجع سابق، ص259-254.
2- ماكويل، دنس، 1412هـ،  اإلعالم وتأثرياته، ترمجة عثامن العريب، الرياض، النارش: املعرب، ص194.

.Stanley  Barran J. & Davis K. Dennis  )1995(  Previous reference. Pp263 -3
4- ماكويل، دنس، سفن ويندل، 1997م، نامذج االتصال يف الدراسات اإلعالمية، مرجع سابق، ص288-285.
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وذلك  التقليدية،  احلالة  اهلرم  هذا  وُيبنيِّ  سلوكي(:  عاطفي،  )معريف،  التعليمي:  اهلرم  أ- 
بتعرض اجلمهور حلملة إقناعية، حيث يقدم موقفًا أو خيارًا واضحًا بني البدائل، ويفرتض 
ثم  ومن  املخرتع،  أو  الفكرة  عن  التعلم  مرحلة  من  وينتقل  وراغب،  متحفز  اجلمهور  أن 

تطوير اجتاهات إجيابية، إىل تبني السلوك)1(.
ب- هرم السامت – التنافر: )سلوكي، عاطفي، معريف(: ويأخذ هذا اهلرم االجتاه املعاكس 
متاما، باعتبار بعض السلوك والتجارب تقود أوال إىل تغيري االجتاه، ومن ثم التعلم والتفضيل 

من أجل التغيري املعريف لدعم السلوك)2(.
َر هذا النموذج بواسطة  ج- هرم االهنامك – املنخفض: )معريف، سلوكي، عاطفي(: وقد ُطوِّ
وواضحًا،  بسيطًا  توجهًا  الرسالة  هبا  م  ُتقدِّ التي  العملية  إىل  ويشري  1965م،  »كرمجان« 
املعلومات،  قليال من  املتلقني  أخذ  وبعد  لدهيم رغبة حمددة،  واملتلقون  للتمييز،  أو فرصة 

بوهنا، ومن ثم تتم مالءمة اجتاهاهتم مع خط التجربة)3(. جُيرِّ
هذا النموذج صمم بواسطة خرباء التسويق التجاري، واستخدم بشكل فاعل يف التخطيط 
بالتأثريات يف عالقتها  أنه ال يمكن اجلزم  الرغم من  التسويق االجتامعي، وعىل  حلمالت 
ببعضها، أو إحداث كل التأثريات املستهدفة، إال أن هناك أدلة عىل أن االستخدام املرحيل 
باجلهود  مقارنة  أكرب،  نجاحا  باملسوح حيقق  الصدى  الوقوف عىل رجع  بعد  يف احلمالت 

اإلقناعية التي تعتمد عىل النامذج اخلطية البسيطة)4(.
د- نموذج احلملة االتصالية: من النامذج املعتمدة حلمالت االتصال نموذج »نواك ووارنريد« 
)Nowak & Warneryd 1989 ()5(، الذي يعترب مثاال جيدا للنوع التقليدي، ويبدأ هبدف 
املصدر، وينتهي بالتأثريات التي حققتها احلملة. وهذا الشكل له سمة معيارية؛ حيث إنه 

يقرتح كيف تعمل احلملة بطريقة منظمة، من أجل تنفيذها بشكل فعال.

1- املرجع السابق، ص285.

2- املرجع السابق، ص286.

3- املرجع السابق، ص288.
4- عبداحلميد، حممد، 2000م، مرجع سابق، ص307-306.

5- ماكويل، دنس، سفن ويندل، 1997م، نامذج االتصال يف الدراسات اإلعالمية، مرجع سابق، ص278-277.
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الشكل رقم )3( : نموذج محلة اتصالية )نواك ووارنريد(

التأثري املقصود

العوامل التي يمكن السيطرة عليها نقطة البداية

اتصال منافس

اجلمهور 
املستهدف

أغراض 
مجاعة التلقياحلملة القناةالتاثري املتحقق

املتصل

الرسالة

ويقوم النموذج عىل ترابط عنارصه بشكل قوي، بحيث إن أي تغري يف أي عنرص من عنارصه 
للحملة. كام  املقصود )اهلدف(  بالتأثري  يتعلق األمر  يسبب تغريا يف اآلخر، خاصة عندما 
العنارص  طِط للحملة هلدفها، يعني أن كل أو بعض  امُلخِّ يتضح من الشكل )3( أن تغيري 

األخرى حتتاج إىل تعديل.
وبناء عىل العرض السابق متكن الباحث من حتديد العنارص الرئيسة لنظرية التسويق االجتامعي 

يف العنارص التالية:
الذي يمتلك دوافع تتحكم يف عمليات  به اجلمهور  الفاعل: ويقصد  النشط  أ- اجلمهور 
التعرض للرسائل االتصالية، أو هو »الدافع األساس لدى اجلمهور واالنتقائية واألذواق 

واالهتاممات التي يمكن أن حتدث يف حالة التعرض للرسائل االتصالية«)1(.
ب- األصول االجتامعية والنفسية الستخدام وسائل اإلعالم: حيث إن أفراد اجلمهور ال 
يتعاملون مع وسائل االتصال باعتبارهم معزولني عن واقعهم االجتامعي، وإنام باعتبارهم 

أعضاء يف مجاعات اجتامعية منظمة، ورشكاء يف بيئة ثقافية واحدة)2(.
ج- التعرض لوسائل اإلعالم: ويقصد به مكانة وسائل اإلعالم لدى اجلمهور، أو درجة 

1- مكاوي، حسن، وليىل السيد، 2002م، ط3، مرجع سابق، ص244.
2-  املرجع السابق، ص244.
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االعتامد عليها يف تكوين املعرفة بالبيئة املحيطة؛ »لتصدرها وسائل بناء املعاين والصور لدى 
قطاع كبري من أفراد املجتمع املعارص«)1(.

أكثر  يتميزون داخل اجلامعات بكوهنم  الذين  األفراد  أولئك  الرأي: ويقصد هبم  قادة  د- 
عىل  أحرص  وأهنم  اجلديدة،  لألفكار  ابتكارا  وأكثر  اجلامهريية،  االتصال  بوسائل  اتصاال 

نقل ذلك إىل باقي أفراد اجلامعات التي ينتمون إليها)2(.
هـ- االتصال الشخيص: وهو االتصال املبارش أو املواجهي، حيث يمكن فيه أن نستخدم 
احَلَواّس اخلمس. ويتيح هذا االتصال التفاعل بني شخصني أو أكثر يف موضوع مشرتك، 
بحيث  وتوجيهها،  رسالته  لتعديل  سانحة  باالتصال  القائم  أمام  الفرصة  تصبح  ثم  ومن 

تصبح أكثر فاعلية وإقناعا)3(.
و- الرسالة االتصالية: باعتبارها خالصة التخطيط االتصايل اهلادف، وترمجة اهلدف الرئيس 

يف عمليات االتصال.
اجلديد  املنطلق  األثر  قياس  نتائج  ومتثل  االتصال،  عمليات  من  الغاية  وهو  التأثري:  ز- 
التوقف؛ للمحافظة  أو  الرسائل،  العمل عىل تعديل  أو  لالستمرار يف عمليات االتصال، 

عىل النتائج املتحققة.   

ثالثًا / الفروض الرئيسة للنظرية:
التنسيق يف استخدام  التسويق االجتامعي من فكرة رضورة ممارسة نوع من  نشأت نظرية 
عامة،  عالقات  شخصية،  اتصاالت  إعالن،  إعالمية،  )محالت  خمتلفة  اتصالية  أدوات 
من  ممكن  قدر  أكرب  حتقيق  هبدف  اجتامعية؛  خدمة  أو  فكرة  لرتويج  تنشيطية(  أحداث 
التأثري عىل اجلمهور املستهدف. وبالتايل، فإن  االنتشار للموضوع، وأقىص قدر ممكن من 
النظرية تفرتض أن حتقيق التأثري املقصود يتطلب القيام بمجموعة من اخلطوات التي تنطلق 

1- عبداحلميد، حممد، 2000، مرجع سابق، ص246.

2-  أبو أصبع، صالح، 1995م، مرجع سابق، ص71.
3- املرجع السابق، ص15-14.
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من فروٍض نظريٍة تقود إىل تكامل يف العملية االتصالية، عىل النحو التايل)1(:
1- إن املدخل األساس لرتويج األفكار واملوضوعات االجتامعية هو: إثارة وعي اجلمهور 
جتاه املوضوع: ويكون ذلك من خالل استخدام احلمالت اإلعالمية لتحقيق التشبع باملوضوع 
لدى اجلمهور، إىل جانب عدة طرق اتصالية فعالة، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن معظم 
الربامج التي تستهدف تغيري سلوك األفراد نحو سلوك مستهدف إنام تعتمد يف الواقع عىل 
لنظرية  الرئيس  الفرض  عىل  النتيجة  هذه  وتستند  النطاق)2(.  واسعة  اإلعالنية  احلمالت 
»السلوك- االجتاه«، الذي يفرتض أن التغيري يف السلوك يأيت عن طريق تكثيف املعرفة العامة 

حول القضية املستهدفة، حيث يتم تعديل السلوك عن طريق زيادة املعلومات)3(.
متعددة  اتصالية  قنوات  خالل  من  تطبيقها  يتم  شاملة،  اتصالية  اسرتاتيجية  يتطلب  وهذا 
وتنشيط  الشخيص  واالتصال  العامة  والعالقات  اإلعالن  بني  جتمع  ومتكاملة،  ومتنوعة 
نوع  مع  تتناسب  حمددة،  بنسب  الرتوجيي  املزيج  هذا  وُيستخدم  اخلدمة.  أو  الفكرة  قبول 

املوضوع االجتامعي ومتغريات البيئة االجتامعية)4(.
ويتضح من هذا الفرض أن وسائل االتصال اجلامهريية ليست وسائل حمايدة لنقل اآلراء 
ٌل أساس  يف املجتمع، فهي ليست جمرد ناقل آلراء النخبة إىل اجلمهور العام، وإنام هي ُمَشكِّ

للرأي العام)5(.
هذا  ينطلق  الشخصية:  باالتصاالت  واإلعالنية  اإلعالمية  الرسائل  تدعيم  يتم  أن   -2
أن  عىل  أكدت  والتي  العلمية،  الدراسات  بعض  إليها  توصلت  التي  النتائج  من  الفرض 
السلوكي املستهدف)6(؛  التغيري  أو  التعديل  – يف أغلب األحيان- ال حيقق  التعليم وحده 
مما يتطلب تدعيم وتعزيز تأثري الرسائل االتصالية داخل القطاعات املستهدفة من اجلامهري، 

1- عبداحلميد، حممد، 2000، مرجع سابق، ص 265. 
 Doug Mohr Mckanzie  Fostering sustainable behavior : and introduction to community – based social -2

.)marketing. )Internet: http. www.cbsm.com
3- رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص15.

 .Thomas  R. Duncan & Stephen E. Everett  )1993(  Previous reference  pp 30 -4
5- تشارلز سلمون، وتيودر جالرس، الرأي العام واإلعالم: صناعة الرضا اجلامهريي، ترمجة: عثامن العريب، الرياض، 1417هـ، ص17.

6-  رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص17-16.
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َوَحثَِّها عىل التأثري يف اآلخرين، من خالل استخدام االتصاالت الشخصية املبارشة بأشكاهلا 
يف  االستمرار  جانب  إىل  وذلك  اجلانبية(،  – املناقشات  – املتطوعون  )الزيارات  املتعددة 

عرض الرسائل االتصالية عن املوضوع يف وسائل اإلعالم اجلامهريية)1(.
وقد أكدت الدراسات العلمية، التي استهدفت معرفة دور قادة الرأي يف تسويق القضايا 
بالقضايا  اجلمهور  ملعرفة  الثاين  املصدر  يمثل  الشخيص  االتصال  أن  عىل  االجتامعية، 
أن  الدراسات  تؤكد  التلفزيون)2(. كام  بعد وسائل اإلعالم، خاصة  املدروسة،  االجتامعية 
االتصاالت الشخصية تأخذ أبعادا أعمق وأوسع إذا كان اهلدف منها مرتبط بأبَعاٍد فكرية 
أو اقتصادية، أكثر من كوهنا حمادثة شخصية بسيطة. ويتطلب ذلك مهارة عالية يف عملية 

االتصال لدى القائم باالتصال لتحقيق التأثري املطلوب واملخطط له)3(.
     ومتثل طرق وأساليب االتصال الشخيص يف هذه النظرية عامل دعم وتعزيز لالتصاالت 
اجلامهريية، لتحقيق التكامل بني مجيع الوسائل االتصالية يف إثارة اهتامم اجلمهور، للسعي 

إىل احلصول عىل املزيد من املعلومات عن املوضوع.
من  3- أن تتوج الرسائل السابقة بتكوين صور ذهنية تربط املوضوع بمصالح اجلمهور: 
باألفكار اجلديدة، عرب تكوين صورة ذهنية وانطباع عقيل يف  إثارة اهتامم اجلمهور  خالل 
املوضوع  تسويق  يف  الذهنية  الصورة  إعالنات  باستخدام  ذلك  ويتحقق  عنها،  أذهاهنم 
املوضوع ومصالح  ذلك  بني  املتضمنة  العالقات  لالهتامم، ويوضح  ومثري  بشكل جذاب 

اجلمهور املستهدف.
وينطلق هذا الفرض من نتائج الدراسات املتخصصة يف موضوع الصورة الذهنية، التي ُتشري 
إىل قدرة وسائل اإلعالم عىل التأثري يف معرفة األفراد وإدراكهم للعوامل املحيطة هبم. وتؤكد 
-أيضا- أن وسائل اإلعالم متثل أبرز الوسائل الفاعلة واملؤثرة يف تشكيل الصور الذهنية لدى 

مه من معلوماٍت وأخَبار ومضامنَي خمتلفة)4(. األفراد يف شتى املجاالت، من خالل ما ُتقدِّ

1- استانيل ودفس، مرجع السابق، ص 266.
2-  غبايش، نيفني أمحد، 1996م، مرجع سابق، ص230.

.Lerikar  Raymond  V. et al  )1993(  Basic Baseness Communication  6th ed  IRWIN  Inc  pp595 -3
4- ندا، أيمن منصور، 2001م، الصور اإلعالمية والقرارات السياسية – التكوين والعالقات املتبادلة- املجلة املرصية لبحوث الرأي 

العام، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، عدد2، ص257. 
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وهتدف هذه العملية إىل التأثري يف اجتاهات اجلمهور نحو املوضوع، وفق طبيعة املوضوع 
واجتاهات اجلمهور السابقة نحوه، وذلك عىل عدة مستويات، تقوم عىل تكوين اجتاه حمدد 
نحو املوضوع، ثم تأكيد وتدعيم االجتاهات اإلجيابية السابقة نحوه، وأخريا تعديل أو تغيري 
االجتاهات السابقة نحو املوضوع، وإحالل أخرى جديدة حملها، وهذا يتطلب إدراكًا كبريًا 

باجلمهور املستهدف يف مراحل ختطيط االتصال)1(.
4- أن تصمم رسائل جديدة بناًء عىل التأثريات املتحققة بعد دراستها علميًا: يسعى املزيج 
الرتوجيي للتأثري يف اجلمهور من خالل االتصاالت اإلقناعية يف عملية دائرية، تبدأ بدراسة 
اجلمهور املستهدف؛ لتحديد طرق االتصال التي ينبغي استخدامها، ونسب استخدام ُكلٍّ 

منها، وتنتهي به لقياس فعالية الربنامج يف حتقيق أهدافه املرجوة)2(.
وقد كشفت بعض الدراسات العلمية، التي تناولت تطبيقات االتصاالت التسويقية املتكاملة 
يف محالت التسويق االجتامعي، أن التغريات اإلجيابية التي حدثت يف مستوى الوعي حول 
موضوع احلملة ناجتة عن االستخدام األمثل لالسرتاتيجية املتكاملة، بام يف ذلك التصميم 
يد لرسائل جديدة، بناء عىل التأثريات املتحققة)3(. وَعَزت دراسات أخرى إخفاق بعض  اجلِّ
تنفيذ  يف  حدث  الذي  للقصور  املرغوب  السلوك  حتقيق  يف  االجتامعي  التسويق  محالت 
بحوث التسويق التي تستهدف مراقبة التأثريات الناجتة عن األنشطة االتصالية، وتوظيف 

نتائج هذه البحوث يف تقويم وتطوير أساليب ورسائل ووسائل اتصال جديدة)4(. 
وهتدف مراقبة التأثريات النامجة عن األنشطة االتصالية عىل اجلمهور املستهدف باستخدام 
البحوث إىل االستفادة من نتائجها يف تصميم ونقل رسائل جديدة مطورة، تستهدف حتقيق 

تأثريات أكثر صعوبة وتعقيدا )عمليات اختاذ قرار، القيام بسلوك حمدد(.
يسهم تنظيم وتنفيذ جمموعة من  5- أن تنظم أحداث مصنوعة ليستمر االهتامم باملوضوع: 
لدى  احلملة  بموضوع  االهتامم  استمرارية  عىل  املساعدة  يف  املصنوعة  اخلاصة  األحداث 

1- استانيل ودفس، مرجع السابق، ص 268-267.
.Thomas  R. Duncan And Stephen E. Everett )1993( Previous reference  pp 29- 30 -2

3- استانيل ودفس، مرجع السابق، ص 268-267.
4- فريد، كريامن، 2000م، مرجع سابق، ص166.
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اجلمهور، من خالل ما حتظى به من تغطية إعالمية ومجاهريية واسعة، حيث تؤكد الدراسات 
– نقاط  التسويق االجتامعي )معارض  فعاليات محالت  املشاركة يف  نسبة  زيادة  أن  العلمية 

توعية – مسابقات( تسهم يف زيادة فاعلية محالت التسويق االجتامعي، وحتقيق أهدافها)1(.
6- أن تتوج اجلهود السابقة باحلث عىل اختاذ الفعل املطلوب بعد التأكد من حتقيق التأثريات 
االتصالية  واألساليب  الطرق  خالل  من  اجلمهور  حث  املستهدف:  اجلمهور  يف  املعرفية 
املتعددة عىل اختاذ فعل حمدد اعتامدا عىل ما تم نقله من معلومات من قنوات متعددة، مع 

الرتكيز عىل الفكرة املطروحة من خالل أساليب تنشيط التبني.

المطلب الثاني/ مستقبل النظرية واالنتقادات الموجهة لها:
تقنيات االتصال،  يتمثل يف تطور  النظرية االتصالية - بوجه عام- حتديا مستمرا،  تواجه 
وتعدد قنواته، وتنوع إمكاناهتا واستخداماهتا، باإلضافة إىل »التخوف املتزايد من اضمحالل 
اخلاصية العامة لتلقي الرسالة االتصالية«)2(. وقد كان من أبرز انعكاسات تلك التحديات 
عىل النظرية االتصالية تزايد االهتامم بمفاهيم التكامل االتصايل، لتحقيق أهداف العملية 

االتصالية.
واالتصال التسويقي، باعتباره جزءا من العملية االتصالية، فإنه -كغريه من العلوم والفنون 
اإلنسانية- خيضع لتغيريات جذرية، يفرضها قصور العقل البرشي املجرد يف فهم املتغريات 
املتسارعة، وتتطلب من املتخصصني العمل عىل مواكبتها. وباإلضافة إىل التحديات السابقة 
التي تواجه عمليات االتصاالت التسويقية، فإن من أهم املتغريات التي أثرت عىل مسرية 

علم التسويق، خالل الثالثني سنة املاضية، االعتبارات التالية)3(:
املؤسسات  عىل  حتم  مما  الدولية؛  األعامل  بيئة  يف  امللحة  الوظائف  كأهم  التسويق  بروز   -1

الكبرية والصغرية رضورة تبني التسويق لتطوير أساليب مبتكرة للمنافسة يف السوق العاملي.

1- املرجع السابق، ص196.
2- ماكويل، دنس، 1992م، اإلعالم وتأثرياته – دراسات يف بناء النظرية اإلعالمية، مرجع سابق، ص219.

3- سويدان، نظام، وشفيق حداد، 2003م، التسويق – مفاهيم معارصة، عامن، دار احلامد، ص17-16.
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2- ازدياد املؤسسات املستخدمة لالسرتاتيجيات التسويقية يف القطاعات التجارية وغري التجارية 
)غري الربحية( ملساعدهتا يف حتقيق أهدافها، وبروز النتائج اإلجيابية لتلك االسرتاتيجيات.

3- تزايد املنافع التي تقدمها التقنية املعارصة يف جماالت تقديم أو تطوير السلع واألفكار 
واخلدمات اجلديدة، وابتكار األساليب اجلديدة لرتوجيها وتوزيعها.

4- حتديات البيئة االجتامعية، التي فرضت املسؤولية االجتامعية واألخالقية عىل مصممي 
األخذ  االجتامعية  املؤسسات  عىل  فرضت  كام  التسويقية،  االسرتاتيجيات  ومنفذي 

باألساليب والوسائل العلمية للوصول إىل البيئة االجتامعية والتأثري فيها.
املستقبلية،  التعريف باآلفاق  الباحث هذا املطلب من خالل  وبناء عىل ما سبق، سيتناول 
والتحديات العلمية التي تواجه نظرية التسويق االجتامعي، ثم يعرض لالنتقادات املوجهة 

للنظرية، مع نقاش موضوعي هلا.

أواًل/ آفاق النظرية ومستقبلها العلمي:
كشفت الدراسات التي تناولت مستقبل نظرية التسويق االجتامعي عن االهتامم الذي جتده 
النظرية عىل مستوى التطبيق)1(؛ مما يعزز اآلراء العلمية التي تتوقع نجاحات أكرب يف جانب 
حتسني فروض النظرية، ووسائلها وأساليبها العلمية. وتتلخص نجاحات املجال التطبيقي 

يف اجلوانب التالية)2(:
االجتامعي،  التسويق  بأمهية  املدين  املجتمع  ومؤسسات  االجتامعية  املؤسسات  اقتناع   -1
إلنجاح  الدولية  املنظامت  تقدمه  الذي  والدعم  محالته،  تنفيذ  وانتظامية  جماالته،  وتعدد 

محالته عىل املستويات املحلية)3(.
2- اندماجه ضمن أعامل وهياكل املؤسسات واهليئات االجتامعية إداريا وماليا، واصطباغه 

 Maibach  E. & Halt grave  D.R. )1995(. Advences in Public health communication  Annu-Rev.-:1- انظر
Public Health  16  pp219-238.

العايص،  أمحد  رشيف  وكذلك  ص203-201.  سابق،  مرجع  االجتامعي،  التسويق  2004م،  إبراهيم،  حممد  عبيدات،  انظر:   -2
عدد1،  املجلد21،  التجارية،  البحوث  جملة  القاهرة،  االجتامعي،  التسويق  يف  السوق  لتجزئة  السلوكي  املنهج  استخدام  1999م، 

ص15-13.
3- مثل: منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة الصحة الدولية، هيئة اإلنامء األمريكية، ومجعية اهلالل األمحر الدويل.
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بصبغة العمل املؤسيس، وتطور استخدام أساليبه وأدواته النظرية.
يف  حتدث  التي  والديموغرافية  والنفسية  االجتامعية  التغريات  دراسة  استمرارية   -3
املجتمعات البرشية؛ لرسم اخلطط والربامج االتصالية، وتعميق التواصل والفهم املشرتك 

بني املؤسسات االجتامعية والرشائح املستهدفة.
ويرى الباحث أن اآلفاق املستقبلية لنظرية التسويق االجتامعي تشري إىل عدد من القضايا 
من  مناقشتها  ويمكن  االجتامعي،  للتسويق  والتطبيقية  العلمية  بالرؤية  وتتأثر  تؤثر  التي 

خالل املحورين التاليني:
  

1- مستقبل التغيري االجتامعي وانعكاساته عىل التسويق االجتامعي:
الرصاع  ميدان  أن  إىل  املتعددة،  وتأثرياهتا  والسيطرة،  اهليمنة  ونزعات  العوملة  تشري قضايا 
االتصال  أداوت  باستخدام  والثقايف  االجتامعي  التغيري  ميدان  هو  واملستقبيل  القائم 
التي  للقوة  نتيجة  الشعوب؛  السيطرة وإخضاع  تبدلت وتغريت وسائل  واإلعالم، حيث 
متتلكها تكنولوجيا االتصال احلديثة يف جانبي الوصول إىل كافة بقاع األرض، وما تتمتع به 

من أساليب إقناعية وخصائص فنية.
وقد ظهرت الكثري من الكتابات الغربية، التي تؤكد أن مصلحة الرشكات العاملية »متعددة 
النزعة  وإشاعة  الغربية،  احلياة  أنامط  ترويج  مع  تلتقي  الربحية  وأهدافها  اجلنسيات« 
االستهالكية؛ مما يضمن توسع هذه الرشكات، واستمرار نشاطها عىل مستوى العامل)1(. وجمال 
التغيري االجتامعي لدول العامل النامي من املجاالت احليوية التي لقيت اهتامما لدى الدول 
الصناعية الكربى منذ ستينيات القرن املايض، إال أن النامذج االتصالية التي اعتمدت عليها 
عمليات التحديث يف تلك احلقبة قد واجهت مراجعة نقدية دقيقة، انتهت إىل تأكيد فشل 

النموذج االنتشاري كأبرز تلك النامذج وأكثرها استخداما يف جمال التغيري االجتامعي)2(.
يف  للتوسع  –متناٍم-  عاملي  توجه  وجود  عىل  وفوكس«  »كوتلر  التسويق  خبريا  ويؤكد 

1- سعيد، أمحد بن راشد، 1999م، حدود اهليمنة »اجلمهور النشط وتكنولوجيا االتصال«، القاهرة، جامعة القاهرة، منشورات كلية 
اإلعالم، وقائع املؤمتر العلمي اخلامس، ص184.

2- املرجع السابق، ص184.
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االهتامم  ظل  يف  خاصة  االجتامعية،  القضايا  معاجلة  يف  االجتامعي  التسويق  استخدامات 
بالقيم  السوق  ثقافة  وتطوير  النامية،  املجتمعات  وحتديث  االجتامعي،  التغيري  بعمليات 

االستهالكية)1(، أو ما يمكن التعبري عنه بأهداف العوملة.
وتذهب تعريفات العوملة ـ غالبا ـ إىل تأكيد األمهية املستقبلية للتسويق االجتامعي، ودوره 
البارز يف تسويق القيم الليربالية لتتويج النظام الرأساميل عىل مستوى العامل، وحتويل الثقافة 

الغربية إىل سلع استهالكية يتم إنتاجها يف الدول الغربية، وتتداوهلا البلدان األخرى)2(.   
وتؤكد دراسات التغيري االجتامعي أن مصطلحات التقدم والتطور والنمو تتضمن معاين 
واملجتمع)3(.  الفرد  بني  املتبادلة  العالقة  حتكم  التي  العامة  بالنظرة  تتأثر  وأخالقية،  قيمية 
أبرز  من  قضية  عامليا  االجتامعي  التغيري  مفاهيم  اضطراب  ظاهرة  أن  الباحث  يرى  لذا؛ 
هو  االجتامعي  التغيري  باعتبار  االجتامعي،  التسويق  لنظرية  كبريا  حتديا  متثل  التي  القضايا 
امليدان العميل للنظرية، وهو صورة واضحة لتباين الرؤى حول عمليات التغيري تبعا لتباين 

املعتقدات واألفكار، بعكس ما تسوق له جهات العوملة.
عام ال يوصف  لقانون  تطبيقا  التغيري  َيُعدُّ  للتغيري  اإلسالمي  التصور  أن  الرغم من  وعىل 
بأنه إسالمي أو غري إسالمي، مثل قوانني الطبيعة، ال توصف بأهنا قوانني إسالمية أو غري 
إسالمية، فكذلك القوانني االجتامعية هي قوانني كونية حتكم كل املجتمعات، وحتكم كل 
الناس، ويكمن النجاح يف مدى معرفة هذه القوانني واالستفادة منها يف رسم اخلطط لتحقيق 
األهداف)4(. إال أن الرؤية الفكرية للحياة تنعكس بشكل واضح ودقيق عىل جماالت التغيري 

وأهدافه ووسائله وأساليبه، ومن ذلك التسويق االجتامعي.

2-  التحديات التي تواجه نظرية التسويق االجتامعي:
بشكل  تتغري  االتصالية  الدراسات  عليها  تقوم  التي  التصورات  أن  ماكويل«  »دنس  يبني 

.Fox  Karen F. A. and P. Kotler  )1988(  Previous reference  pp.44 -1
2- عبدالرمحن، عواطف، 1998م، حرية اإلعالم املعارص وحتديات العوملة، دراسات إعالمية، القاهرة، دار الفكر العريب، ص62-60.

والتوزيع،  للنرش  جمدالوي  دار  والتطبيق، ط2، عامن،  النظرية  بني  االجتامعي  التغري  عبداملوىل، 2005م،  الدقس، حممد  انظر:   -3
ص40-39.

4- إدريس، جعفر شيخ، ورقة علمية غري منشورة بخط الدكتور، حصل عليها الباحث من ÛȷǠȝȀƪǟ ǼȶƮ ǿɀǪȭǼȱǟ بدون تاريخ.
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النظرية  يف  كبرية  آثارًا  وأحدثت  تغريت  التي  التصورات،  هذه  أبرز  من  وأن  مستمر، 
وبني  االتصالية،  العملية  يف  واملتلقي  املرسل  بني  يميز  كان  الذي  التصور  االتصالية، 
املجهودات االتصالية العامة واخلاصة، حيث يرى أن احلدود الفاصلة بني )العام واخلاص( 
وبني )املرسل واملتلقي( قد اختفت، وأن التغريات جتاوزت ذلك إىل فتح مسارات االتصال 

الجتاهات معاكسة، ونشوء حاالت جديدة من أنواع االتصال)1(.
    وتؤكد الدراسات، التي طرقت هذا اجلانب، أن نظرية التسويق االجتامعي ستواجه املزيد 
الطرق  عىل  بالتايل  وتؤثر  املعرفة)2(،  وانفجار  التقني،  بالعامل  ترتبط  التي  التحديات  من 
الباحث هذه التحديات بيشء من  يتناول  التقليدية ملامرسة التسويق االجتامعي. وفيام ييل 

التوضيح:
أ- التطورات التقنية )التكنولوجية( املتنامية: 

أسهمت التطورات التقنية احلديثة يف إحداث الكثري من التغريات االجتامعية، التي أدت 
بدورها إىل تغري الكثري من التصورات العلمية ملجاالت عمل وسائل االتصال، ومؤسسات 
عمليات  اختزال  إىل  العلمية  التوجهات  ببعض  حدا  ما  وهو  بينهام،  والعالقة  املجتمع 
التكنولوجي  بالعامل  التحديث  نظرية  وأطلقت  التكنولوجي،  العامل  آثار  يف  التحديث 
»التقني«)3(؛ نتيجة لعدم القدرة عىل استيعاب تلك التغريات التي حدثت. ويرى الباحث 
أن نظرية التسويق االجتامعي تواجه حتديات علمية ناجتة عن التطورات التقنية املتسارعة، 

يمكن مناقشة أبرزها من خالل اجلوانب التالية:
 احلاجة إىل تطوير النظرية الناشئة يف وضع تقني معني:

أكدت الدراسات العلمية، التي تتبعت كشف العالقة بني تطور بحوث االتصال اجلامهريي 

1- ماكويل، دنس، 1992م، اإلعالم وتأثرياته – دراسات يف بناء النظرية اإلعالمية، مرجع سابق، ص224.
2- رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص76.

التغريات االجتامعية إىل أسباب  التكنولوجي، وُيرجع كل  العامل  التغيري االجتامعي سببه  3- ينطلق هذا االنطباع من افرتاض أن 
تكنولوجية، وتتوقف طريقة إحداث التغريات التكنولوجية للتغري االجتامعي عىل فهم الطبيعة العلية، التي هي يف الواقع عبارة عن 
آثار مصاحبة، أو  يتتابع مؤديا إىل  التأثري  التكنولوجي عند إحداث األثر األول، بل إن  التأثري  حالة وعملية اضطرادية، فال يتوقف 
مشتقة عىل هيئة سلسلة مرتابطة احللقات. وهلذا، فإن العامل التكنولوجي أثر يف التاريخ االجتامعي للمجتمعات، ويؤدي إىل تقدمها. 
ويرى الباحث أن هذه الرؤية والطريقة يف النظر والتحليل - إرجاع الظواهر إىل عامل واحد- قد صارت من العيوب التي تعمل 

املناهج العلمية إىل التغلب عليها، باالبتعاد عن الدراسات السببية التي يمكن أن تنسب إليها مثل هذه االنطباعات. 
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مراحلها  يف  فالتكنولوجيا  املتغريين؛  بني  الوثيق  االرتباط  االتصال،  تكنولوجيا  وتطور 
املختلفة شكلت االجتاهات البحثية الرئيسة لبحوث االتصال اجلامهريي)1(، وهو ما يشري 
التقني، والتخفيف من  النظرية، تبعا للتطور  بدوره إىل احلاجة املستمرة لتطوير فرضيات 
اآلثار التي يمكن أن ترتتب عىل متغريات عالقة وسائل اإلعالم واالتصال باملجتمع أفرادا 

ومؤسسات.
   اإلمكانات التي تتيحها التقنية:

مستوى  عىل  االستخدام  وأساليب  اخلدمات  من  متعددة  فرصا  اجلديدة  التقنية  أتاحت 
األفراد واملؤسسات االجتامعية، أدت إىل رواج مصطلح تفتت اجلمهور أو ترشذمه)2(.

وقد كشفت الدراسات، التي تناولت االجتاه اجلديد لالتصال، أنه يقوم عىل الالمركزية، 
وُيعَنى بتقديم رسائل متعددة تالئم األفراد واجلامعات الصغرية املتخصصة، وقد اختذ هذا 
التفتيت مظهرين: األول، يتحكم فيه املرِسل من خالل خماطبته للميول واحلاجات الفردية، 
يستقبلها  التي  املواد  حجم  عىل  سيطرته  خالل  من  املستقبِل،  حتكم  فهو  الثاين  املظهر  أما 

ونوعها)3(.
العملية  تقلل من قدرة  التي  التحديات  الكثري من  للتقنية  اجلديدة  أفرزت اإلمكانات  كام 
االتصالية عىل حتقيق أهدافها. ونظرية التسويق االجتامعي - باعتبارها جزءا من املفاهيم 
هذه  لعالقة  غريها؛  من  أكثر  هبا  وتتأثر  التحديات،  هذه  تواجه  االتصالية-  والنظريات 
بني  املشرتكة  اخلربات  إن ضعف  إذ  االجتامعي،  التسويق  لعمل  املبارشة  بالبيئة  املتغريات 
التفاهم  صعوبة  وكذلك  االجتامعي،  التسويق  نجاح  فرص  من  يقلل  االجتامعية  الفئات 
اهتاممات  دائرة  تضيق  وعندما  واألرسة،  املجتمع  مستوى  عىل  القيم  يف  واالشرتاك 

األفراد)4(. 

1- محادة، بسيوين، 2003م، االجتاهات العاملية احلديثة يف بحوث التأثريات االجتامعية لوسائل اإلعالم، املجلة املرصية لبحوث الرأي 
العام، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، املجلد3، عدد3، ص310.

2- ظهر هذا املصطلح يف أعقاب تطور تقنيات االتصال الشخصية وتزايد االعتامد عىل اإلنرتنت. املصدر: د.عثامن العريب، ضمن حلقة 
علمية قدمها لطالب مرحلة الدكتوراة يف قسم اإلعالم بجامعة اإلمام، عام 1425هـ. 

3- مكاوي، حسن، 1997م، تكنولوجيا االتصال احلديثة يف عرص املعلومات، ط2، القاهرة، الدار املرصية اللبنانية، ص244-243.
4- املرجع السابق، ص256.



75

املعرفة،  اقتصاديات  إىل تطوير  املتسارعة  العلمية  التطورات  املعرفة: أدت  انفجار  ب- 
وانعكس ذلك -يف عالقة طردية إجيابية- عىل مستوى املعرفة يف الدول املتقدمة ماديًا، 
وتزايد  املعرفة،  عميقة  الدقة،  عالية  ختصصات  برزت  حيث  بأكمله،  العامل  ثم  ومن 
الطلب عىل العامِلني ذِوي املهارات الفنية العالية، وحتولت املنافسة املستدامة إىل امليادين 

املعرفية)1(.
وعليه، فإن التحديات املعرفية، التي تؤثر يف نظرية التسويق االجتامعي، يمكن إمجاهلا يف 

اجلانبني التاليني:
 تقسيم ميادين املعرفة، واحلاجة إىل اخلبة واالختصاص: 

يشري خرباء التسويق إىل أن نجاح التسويق االجتامعي يتوقف عىل مستوى معرفة املسوق 
النحو  عىل  أدائه،  عىل  تأثريا  املعرفة  جماالت  أبرز  وحددوا  وتدريبه.  وإعداده  االجتامعي، 

التايل)2(:
1- أساليب وأدوات وتكنولوجيا التسويق، ودراسة وحتليل »املجتمع« السوق.

)النفس  كعلوم  البرشي،  السلوك  تغريات  تدرس  التي  للعلوم،  األساسية  املفاهيم   -2
واالجتامع واألجناس واالتصال(.

القضايا  يف  تؤثر  التي  السلوكية  والضوابط  والقيم  واجلزئية،  الكلية  الثقافية  املفاهيم   -3
واملشكالت االجتامعية.

 البحث عن طرق جديدة للتأثري يف السلوك اإلنساين:
والثقافات  املجتمعات  يف  التأثري  عىل  وقدرهتا  بمكانتها  االتصال  بوسائل  االهتامم  ارتبط 
فرضيات  تعزز  التي  االفرتاضات  من  العديد  النظرية  العلمية  اجلهود  وقدمت  واألفراد، 
تأثري االتصال عىل السلوك اإلنساين. إال أن واقع املجتمعات البرشية يشهد قيمة مضاعفة 
تقنيات االتصال  باستخدام  السلوك اإلنساين  التأثري عىل  املهتمة بطرق  التنظريية  للجهود 
يف  ذلك  وتأثريات  العوملة،  سياسات  وتنامي  الوسائل،  هذه  ِد  َتعدُّ ظل  يف  واملعلومات، 

1- عبود، نجم، 2005م، إدارة املعرفة، عامن، دار الوراق، ص23-21.
.Fox  Karen F. A. and P. Kotler  )1988(  Previous reference  pp49 -2
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األلفية اجلديدة)1(.
لبحوث  احلديثة  العاملية  االجتاهات  عىل  احلديثة  االتصال  وتقنيات  وسائل  َأثَّرت  لقد 
التأثريات االجتامعية التي تنتمي إليها غالبية بحوث ودراسات االتصال، وفرضت جماالت 

جديدة للبحث، يمكن إمجاهلا يف اجلوانب التالية)2(:
1- االهتامم بالفجوات االجتامعية واالقتصادية داخل املجتمع الواحد، وبني املجتمعات، 

ومشاكل التوسع يف استخدام التقنية، والبحث يف تأثرياهتا االجتامعية.
للعملية  اجلديدة  التفاعلية  النامذج  عىل  االعتامد  إىل  لالتصال  التفاعلية  الطبيعة  أدت   -2

االتصالية يف دراسة التأثريات النامجة.
3- أدت الطبيعة الالتزامنية للعمليات االتصالية إىل االهتامم بعنرص الوقت كأحد املتغريات 

املهملة يف البحوث التقليدية لتأثريات العملية االتصالية.
تبني  بأساليب ومعوقات  تتعلق  البحوث والدراسات حول قضيتني: األوىل  4- تركزت 
مستوى  عىل  الوسائل  هلذه  االجتامعي  بالتأثري  تتعلق  والثانية  اجلديدة،  االتصال  وسائل 

املجتمع الواحد، وعىل املستوى العاملي.

ثانيًا / نقد النظرية:
للنظرية،  سابق  بعضها  العلمية،  االنتقادات  من  عددا  االجتامعي  التسويق  نظرية  تواجه 
وأساليبها.  وآلياهتا  النظرية  بناء  ينتقد  اآلخر  وبعضها  ذاته،  للمفهوم  مبارش  بشكل  يوجه 
إال أن النقد املوجه للنظرية واملفهوم عموما يتعلق باجلوانب التي أضافتها نظرية التسويق 

االجتامعي لنامذج التسويق واالتصاالت التسويقية املتكاملة.
ويمثل االنتقاد الذي وجهه ُكلٌّ من »الزناك وليوش« )Lazniak & Lusch 1979( أول 
االنتقادات العلمية التي وجهت ملفهوم التسويق االجتامعي، حيث يرى الباحثان أن التسويق 
عنارص  ثالثة  عىل  بتوافره  إال  التسويق  ومقوماِت  ِصَفَة  له  أن  اعتبار  يمكن  ال  االجتامعي 

1- محادة، بسيوين، 2003م، االجتاهات العاملية احلديثة يف بحوث التأثريات االجتامعية لوسائل اإلعالم، مرجع سابق، ص309.
2- املرجع السابق، ص313-310.
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أساسية، تتمثل يف: السوق، والصفقة التجارية، واألسعار املحددة لصيغة التعامل)1(.
ويرى الكاتب أن هذا االنتقاد غري موجه إىل مفهوم التسويق االجتامعي، وإنام هو موجه إىل 
املسؤولية االجتامعية للتسويق؛ حيث إن الباحثني يف نفس الدراسة يمثالن عىل ذلك بقوهلام: 
»إن العديد من القضايا التي يتناوهلا التسويق االجتامعي تتعلق بتغيري السلوك واالجتاهات 
لدى األفراد، وهذا يعني احلد من سلوك األفراد املعتاد أثناء الرشاء، بينام يسعى التسويق 
التقليدي إىل دعم السلوكيات الرشائية، والعمل عىل تطويرها، وذلك بام يقدمه من سلع 

وخدمات حتقق إشباعه ورضاه«)2(.
وقد أسهمت تلك االنتقادات والرؤى العلمية يف تطوير التسويق االجتامعي، وزيادة 
الدولية  واملنظامت  األكاديمية،  املؤسسات  خاصة  بأهدافه،  املعنية  األطراف  قناعات 
واإلقليمية، ومؤسسات املجتمع املدين)3(، حتى ظهرت النظرية عام 1995م معتمدة 

عىل مفاهيم التسويق الشامل، وعىل نجاح نامذج االتصاالت التسويقية املتكاملة.
ويمكن إمجال االنتقادات املوجهة لنظرية التسويق االجتامعي يف اجلوانب التالية)4(:

1- ارتباط التسويق االجتامعي بعنارص اهليمنة التي متلكها »الصفوة« للسيطرة عىل النظام 
مصادر  فيها  متتلك  التي  باملواقف  االجتامعي  التسويق  نظرية  تطبيق  ارتبط  االجتامعي: 
الصفوة عنارص اهليمنة عىل النظام االجتامعي األكرب، وتتمثل قوة املصادر يف حتديد قدر 
املقاومة للصفوة، ويف توزيع املعلومات، أو تسويق املواقف، وتبني أنه ال يمكن تطبيقها 
عىل املواقف التي يظهر فيها الرصاع االجتامعي)5(. إال أن دراسات التسويق االجتامعي، 
التي تناولت هذه القضية، ترد عىل ذلك بالتأكيد عىل رضورة التخطيط حلمالت التسويق 
االجتامعي، عىل أساس تصور االتصال كحوار متبادل بني مصادر الصفوة وخمتلف فئات 
املجتمع، وأن هذه احلمالت ال تبنى عىل أساس أهنا حماولة إغراء اجلمهور بفعل ما تريده 

1- البكري، ثامر، 2001م، التسويق واملسؤولية االجتامعية، مرجع سابق، ص102-101.
2- املرجع السابق، ص30.

3- عبيدات، حممد،2004م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص203-201.
Maibach  E. and Halt grave  D.R. )1995(  Previous reference  pp 219-238. -4

5- عبداحلميد، حممد، 2000م، مرجع سابق، ص307.
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الصفوة، ولكن ملساعدته يف حتمل مسؤولية وبناء حياته ونفعه ونفع جمتمعه)1(.
الرد  عيوب  عىل  بناء  االنتقاد  هذا  جاء  العام:  الرأي  تضليل  يف  استخدامه  إمكانية   -2
الذي قدم لالنتقاد األول، حيث يرى القائلون هبذا الرأي أنه يمكن أن خيطط حلمالٍت 
تضلل الرأي العام، تنطلق من تضليله حول الصفوة، ثم إغراء اجلمهور بفعل ما تريده 
الصفوة غري احلقيقية، مع إظهارها بمظهر احلرص عىل نفع اجلمهور واملجتمع)2(. ومن 
ثم يستخدم رجع الصدى لتقييم اإلنجاز وتغيري الرسائل، بينام تظل األهداف ثابتة. وإذا 
تكرس  أن  حتاول  اجلديدة  الرسائل  فإن  املستهدف،  اجلمهور  من  مقاومة  هناك  كانت  ما 
هذه املقاومة، أما إذا فشلت اجلهود، فإن اجلمهور يالم عىل عدم مباالته وجتاهله، أو عدم 

إدراكه ملصاحله)3(.
»ميباش  الباحثان  يرى  حيث  املؤسسات:  دون  األفراد  عىل  التغيري  مسؤولية  حتميله   -3
وهولتجراف، 1995م« أن هناك موانع طبيعية وسياسية واجتامعية متنع األفراد -أحيانًا- 
التي  احلمالت،  أن  ويؤكدان  االجتامعي،  التسويق  محالت  يف  املسوق  السلوك  تبني  من 
مع  عاليًا  فًا  َتكيُّ األفراد  فيها  ُيظهر  معني،  سلوك  تبني  عىل  األفراد  وقدرة  رغبة  عىل  تركز 
املسؤولية  املمكن حتميل جزء من  املرغوب، ويف مثل هذه احلاالت -فقط- من  السلوك 

عىل األفراد)4(.
هذا  فإن  وطاقاهتم،  قدراهتم  يفوق  األفراد  قبل  من  تبنيه  املطلوب  السلوك  كان  إذا  أما 
السلوكيات  لتقبل  الظروف  وهتيئة  التغيري،  مسؤولية  املجتمع  يف  املؤسسات  حتمل  يعني 

املرغوبة)5(.
أهنا  البعض  إليها  ينظر  التي  الرأساملية،  للنظم  التجاري  التسويق  مبادئ  استخدامه   -4
السبب يف املشاكل االجتامعية للدول النامية: فقد أشارت بعض الدراسات إىل أن التوسع 

 Dervin B )1998(  ”Changing Conceptions of Audience” In R.E.Rice and C.Aktin )eds( Public Communication  -1
.Campains 2ed  Beverly Hills: Sage. Pp6

2- املرجع السابق، ص5.
3- عبداحلميد، حممد، 2000م، مرجع سابق، ص307.

Maibach  E. and Haltgrave  D.r. )1995(. Previous reference  pp219-238. -4
5- املرجع السابق، ص238-219.
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الرأساميل حقق تقدما يف توسع وسائل اإلعالم والثقافة الرأساملية، وفرض قيمها وإحالهلا 
حمل التقاليد املحلية)1(، لتسود النظرة املادية يف كافة جوانب احلياة االجتامعية وغريها)2(. 
وبالتايل، فإن استخدام التسويق االجتامعي ملبادئ التسويق التجاري يعني أنه صار وعاًء 

حلمل الثقافة الرأساملية.
ويضاف إىل ذلك االنتقادات التالية)3(:

5- هناك صعوبة يف حتليل املجتمع »السوق«، والتسويق االجتامعي يواجه الصعوبة األكرب 
عن  فضال  اجلمهور،  سلوك  حول  النوعي،  وبشكلها  البيانات،  حمدودية  بسبب  ذلك؛  يف 

املقاييس الدقيقة لتحديد الصفات البارزة يف سلوكهم.
6- الصعوبة يف اختيار اجلامعات املستهدفة، وإمكانية تعميم النتائج التي يتم التوصل إليها 
هلا  اجتامعية  أقليات  أو  فئات  لوجود  نظرا  املجتمع؛  عموم  عىل  املجتمع  من  اجلزء  لذلك 

سامت خمتلفة عن العموم.
7- الصعوبة يف اعتامد شكل حمدد السرتاتيجية املنتج، وبشكل خاص إذا كانت تصطدم 
مع القيم والقواعد واألعراف االجتامعية، كام هو احلال بالنسبة للعادات املستساغة لدى 
بعض الفئات. وبالتايل، فإن اسرتاتيجية الرتويج املعتمدة تتعارض مع األهداف األساسية 

للتسويق االجتامعي.
بعض  تتطلبه  ملا  نظرًا  االجتامعي؛  التسويق  ضمن  االتصاالت  اسرتاتيجية  اعتامد  صعوبة   -8
الفعاليات التسويقية من رسائل توضيحية للمستهلكني، تكون طويلة ومكلفه يف بعض األحيان، 

وهذا ينعكس عىل املخصصات املرصودة، وبالتايل عىل أداء النشاط التسويقي عموما. 
)سعر  السعر  استخدام  يف  وحمدودية  صعوبة  جيدون  االجتامعي  التسويق  رجال   -9
التسعريية ال متتلك  النهج االستهالكي لألفراد، أي أن السياسات  اخلدمات( للتأثري عىل 

القدرة عىل التأثري.

 J. Sinclair. )1990(  ”Mass Communication Studies and the Third World” in L.J. Martin )New York: -1
Longman  pp.286.

2- البكري، ثامر، 2001م، التسويق واملسؤولية االجتامعية، ط1، عامن، األردن، ص102-101.
3- املرجع السابق، ص10-9.
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المبحث الثاني/ أهداف التسويق االجتماعي وأساليبه:

يف السنوات املاضية تزايد استخدام آليات التسويق االجتامعي يف قطاعات اجتامعية متعددة، 
واخلدمات  األفكار  عىل  الطلب  إدارة  يف  خاص  بشكل  فاعليتها  اآلليات  هذه  وأثبتت 

االجتامعية. 
وتسعى املنظامت االجتامعية إىل تعزيز التفاعل بينها وبني مجهورها عرب أنشطتها االتصالية 
عىل  املنظمة  حتصل  االتصال  عمليات  خالل  ومن  واإلقناع،  التأثري  هبدف  املختلفة، 
املنتهية،  الدائرية غري  العملية  املعلومات الالزمة ألنشطتها املستقبلية. وهكذا تستمر هذه 

لتحقيق التقدم والتغري االجتامعي.
عملية  عىل  تركز  ومجهورها  املنظامت  بني  فعال  اتصال  حتقيق  تستهدف  التي  اجلهود  إن 
التخطيط، وتعترب األهداف بمثابة الدليل الواضح عىل حجم اإلنجازات ودقة األداء، وهي 
األساس الذي ُيستند عليه يف حتديد اجلمهور املستهدف، واألساليب والوسائل واملضامني 

التي تشتمل عليها احلمالت التسويقية. 
وتشكل إجراءات وأساليب التسويق االجتامعي أدوات علمية، يتم استخدامها إلحداث 
من  العديد  عىل  باالعتامد  املجتمعية،  الربامج  يف  واستدامته  السلوكي،  التعزيز  أو  التغيري 
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األنظمة االجتامعية، ويبقى التسويق االجتامعي من األنظمة األساسية والرضورية للتعريف 
باملشاكل، والتخطيط للحلول وتطويرها.

ويف هذا املبحث، تناول الكاتب أهداف التسويق االجتامعي وأساليبه من خالل مطلبني: 
أهداف  حتديد  يف  املؤثرة  املعايري  حسب  االجتامعي  التسويق  أهداف  لتحديد  األول، 
املؤسسات االجتامعية ورسمها، كحجم اهلدف، ومستوى التأثري الذي يستهدفه، والوظيفة 

التي يؤدهيا. 
أما املطلب الثاين، فيستهدف التعرف عىل أساليب التسويق االجتامعي، من خالل معرفة 
أنواع محالت التسويق االجتامعي، واألساليب املستخدمة حسب املرحلة الزمنية للحملة 

)مرحلة تقديم العرض، مرحلة تبني السلوك، مرحلة ما بعد التبني(.

المطلب األول/ أهداف التسويق االجتماعي:
يمثل التسويق أحد أوجه النشاط الرئيسة يف املنظامت االجتامعية احلديثة، ووظيفة رئيسة 
ُيعد  أنه  كام  ومهمتها،  املنظمة  برؤية  املرتبطة  الوظائف  جانب  إىل  اإلدارية،  الوظائف  من 

عاماًل رئيسًا يف درجة التكامل داخل املنظمة.
املنظامت االجتامعية، ملدة طويلة، تقترص عىل  التسويقية يف  وقد ظلت األنشطة االتصالية 
التغريات  أن  إال  املجتمع،  املنظمة وأنشطتها يف  باالتصال، لوصف واقع  القيام  حماوالت 
االجتامعية والتقنية الكبرية، التي شهدها العامل يف القرن العرشين، أدت إىل تطور يف مفاهيم 
إداري  كنشاط  التسويق  ظهر  حيث  اإلدارية،  فلسفتها  وتغري  االجتامعية  املنظامت  عمل 
واتصايل يف املنظامت االجتامعية، ليتحول بجهود إنتاج اخلدمات واألفكار االجتامعية إىل 
عمليات تسويقية تتلمس احتياجات مجهور املنظمة ورغباهتم، قبل إنتاج اخلدمات واألفكار 

االجتامعية، لتكون مالئمة للجمهور، وليس إلمكانات عمل املؤسسة وتوجهاهتا فقط.
ويقصد بأهداف التسويق االجتامعي التي يتناوهلا الباحث يف هذا املطلب: البيان الشامل 
للمهمة اجلوهرية من أنشطة االتصال التسويقي يف املنظمة، بناًء عىل التحديد الدقيق ملجال 
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عمل املنظمة، وما ستكون عليه -يف هذا املجال- مستقبال)1(. 
وبالتايل، فإن أهداف التسويق االجتامعي تعني التحديد الدقيق لغايات األنشطة االتصالية 
عرب  )الرؤية(،  املستقبلية  وهويتها  للمنظمة  العام  التوجه  ضوء  يف  االجتامعية،  املنظمة  يف 

الرسالة التي ختتطها )املهمة(.
إن أهداف التسويق االجتامعي، التي حتدث عنها الكاتب، هي أهداف اتصالية، يتم اعتامدها 
يف املنظامت االجتامعية ضمن عمليات التخطيط االسرتاتيجي، هبدف حتقيق الشمولية يف 
توجه املنظمة املستقبيل، من خالل تكامل العالقة بني املزيج التسويقي وبقية وظائف املنظمة 

األخرى التي تصب يف حتقيق املنظمة لرسالتها.  

أوال/ تصنيفات أهداف التسويق االجتامعي:
من  أصبح  حيث  االجتامعية،  واملشكالت  بالقضايا  مبارشا  وثيقا  ارتباطا  االتصال  يرتبط 
الرضوري اليوم أن تتم دراسة االتصال يف اإلطار االجتامعي الواسع؛ ملا له من تأثري اجتامعي 
قوي يف عملية التغيري االجتامعي، إىل الدرجة التي دفعت ببعض الباحثني إىل التأكيد عىل أن 

كل حتليل للتغيري االجتامعي ال بد أن يركز يف النهاية عىل عمليات االتصال)2(.
واالجتامع  السلوك  علامء  قبل  من  كبريا  اهتامما  االجتامعي  التغيري  عمليات  وجدت  لقد 
عملية  مسار  ضبط  هبدف  وذلك  وغريهم؛  والسياسة،  واالقتصاد  واألجناس  والرتبية، 
والسلوكية  والقيمية  االجتامعية  النواحي  من  االجتامعي،  التبادل  أو  التعديل  أو  التغيري 

واالستهالكية)3(.
تبادل األفكار والقيم  باهتامم كبري؛ لرتكيزه عىل خطوات  التسويق االجتامعي  وقد حظي 
وصممت  املجتمع.  وأفراد  والصفوة  االجتامعية  املؤسسات  بني  االجتامعية  واخلدمات 
فعالياته لتسهيل هذه اخلطوات التبادلية، وتلبية حاجة املجتمع إىل التفاعل وتبادل األفكار 

والقيم واخلدمات.

1- البكري، ثامر، 2007م، اسرتاتيجيات التسويق، ط1، عامن، دار جهينة للنرش والتوزيع، ص183.
2- الصديقي، سلوى، وهناء حافظ، 1999م، أبعاد العملية االتصالية، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، ص247.

3- عبيدات، حممد إبراهيم،2004م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص17-15.
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التسويقية عموما أهنا بمثابة مؤرش مهم ملدى دقة وسالمة  وينظر إىل أهداف االتصاالت 
وتكامل األداء املتحقق يف اجلوانب املختلفة لعمل املنظامت االجتامعية، وهي بمثابة تطويٍر 
لعمل املسوقني ومنفذي الربامج االتصالية )اختيار الوسيلة الرتوجيية املناسبة، إعداد اخلطة 

الرتوجيية( باجتاه األهداف العامة املوضوعة من قبل اإلدارة العليا للمنظمة واملجتمع)1(.
ويرى الكاتب أن أهداف محالت التسويق االجتامعي يمكن أن تصنف وفق جمموعة من 
املعايري، فتصنف بحسب حجمها إىل )أهداف عامة، وأهداف خاصة(، وبحسب اجتاهها 
العمليات االجتامعية إىل )أهداف عالجية، وأهداف وقائية(، وبحسب مستوياهتا  ضمن 
يف التأثري إىل )أهداف معرفية، وأهداف عاطفية أو اجتاهية، وأهداف سلوكية(. وبحسب 
الوظائف التي تؤدهيا إىل )أهداف التغطية، وأهداف العمليات، وأهداف الفاعلية(. وفيام 

ييل يتناوهلا الكاتب بيشء من التفصيل:
1- بحسب حجمها:

هيدف التسويق االجتامعي إىل حتقيق جزء كبري من معدالت التغيري االجتامعي، واملسامهة 
قضاياه وموضوعاته  وتعد  البرشية،  املجتمعات  يف  االجتامعي  والوعي  التطور  ترسيع  يف 

مؤرشا عىل درجة تطور املجتمع وتقدمه. 
وتبدأ عملية حتديد أهداف التسويق االجتامعي من املهمة األساسية التي قامت من أجل 
ثابتة)2(«  املهمة  تعديلها وتبقى  التسويقية يمكن  »فاألهداف  املؤسسة االجتامعية،  حتقيقها 
االجتامعي بحسب أحجامها  التسويق  أهداف  وتنقسم  املجتمع وأصوله.  ثقافة  تعرب عن 

إىل: 
إىل  املجتمع  يف  االجتامعي  التسويق  وسياسات  آليات  استخدام  هيدف  عامة:  أهداف  أ- 

حتقيق األهداف التالية)3(:
املستهدفة،  االجتامعية  التغيريات  إلحداث  التخطيط،  عند  العلمية  املنهجية  اتباع   

واالستفادة من ضامناته العلمية إلنجاح عمليات التغيري املقصودة.

1- البكري، ثامر، 2006م، االتصاالت التسويقية والرتويج، ط1، عامن، دار احلامد، ص77.
2 - عبيدات، حممد، 2002م، اسرتاتيجية التسويق – مدخل سلوكي، عامن، دار وائل للنرش، ص40.

3 - عبيدات، حممد إبراهيم،2004م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص17-15.
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املتوفرة  باملعلومات والبيانات    اإلفادة من وسائل االتصال، لتزويد اجلامهري املستهدفة 
حول املوضوعات والقضايا ذات الصلة بحياهتم، املطلوب إحداث تعديالت فيها.

  التأثري عىل مواقف واجتاهات اجلامهري املستهدفة نحو قضايا حمددة أو عامة، وبام خيدم 
السياسات العامة للمؤسسات أو املجتمع بمؤسساته املختلفة.

سياسية  أهداف  جتاه  مواقفهم  يف  تدرجيية  تعديالت  بإحداث  املستهدفة  اجلامهري  إقناع   
مقبولة  وتكتيكات  اسرتاتيجيات  باستخدام  عامة،  قضايا  حول  اجتامعية  أو  اقتصادية  أو 

لدهيم.
  تعديل األنامط السلوكية للجامهري املستهدفة، بام حيقق حياة اجتامعية أفضل.

ب- أهداف خاصة: تستخدم آليات وسياسات التسويق االجتامعي عىل مستوى املنظامت 
لتحقيق أهداف خاصة، منها)1(:

  تكوين صورة ذهنية إجيابية عن املؤسسة االجتامعية ومنتجها )الفكرة، أو اخلدمة(.
  إبراز حجم الفائدة التي يمكن أن تتحقق للجمهور املستهدف من أنشطة املؤسسة.

 التأكيد عىل متيز املوضوع املسوق.
   إحداث توازن مستمر حول موضوع احلملة.

  التخفيف من اهلدر املادي واألعباء عىل املؤسسة االجتامعية.
2- بحسب اجتاهها ضمن العمليات االجتامعية:

التسويق  وأساليب  آليات  باستخدام  املعارصة  املجتمعات  يف  االجتامعي  التغيري  ارتبط 
االجتامعي، وأصبح االتصال التسويقي من أبرز العمليات االجتامعية التي تؤدهيا املنظامت 
العمليات صورة  لتنفيذ خططها العالجية والوقائية)2(. ومتثل هذه  االجتامعية يف املجتمع 
اخلطط  إن  حيث  املجتمع،  منظامت  أداء  وحتسني  التخطيط،  نحو  املجتمع  لتوجهات 
متيل  بينام  ماديا،  املتقدمة  املجتمعات  سامت  من  سمة  تكون  ما  غالبا  الوقائية  والعمليات 
غالب املجتمعات املتأخرة ماديا إىل العمليات العالجية؛ لغياب الرؤية املتطلعة إىل الريادة، 

1- انظر: مريدن، بوران،2001م، مرجع سابق، ص55. 
2- عبيدات، حممد إبراهيم، 2004م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص24-23.
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التسويق  أهداف  فإن  ذلك،  عىل  وبناء  املجتمعات.  هذه  يف  اإلنسان  مكانة  لضعف  أو 
االجتامعي تنقسم بحسب اجتاهها إىل نوعني، مها: 

أ- أهداف عالجية: وهي األهداف التي تسعى من خالهلا املنظامت االجتامعية إىل إصالح 
أوجه القصور يف املجتمع، ومنها)1(:

  إخبار اجلمهور بمعلومات عن سلوكيات خاطئة تعيق حتسني حياهتم.
  إخبار اجلمهور عن ممارسات سلوكية حُتِّسُن من مستوى حياهتم.

  نرش معلومات عن نتائج دراسات علمية تعالج قضايا هتم اجلمهور.
 اإلخبار باحلاجة إىل توقف اجلمهور عن القيام بسلوك معني أو جتنب استهالك سلع ضارة.

املنظامت االجتامعية إىل اختاذ  التي تسعى من خالهلا  ب- أهداف وقائية: وهي األهداف 
التقدم  خطط  لتحقيق  االجتامعية  البيئة  وهتيئة  املجتمع،  حلامية  الالزمة  الوقائية  التدابري 

االجتامعي، ومنها)2(:
  تعليم اجلمهور ما جيب أن يكون.

  نرش السلوكيات الصحيحة بني اجلمهور.
  التعرف عىل كيفية مواجهة األزمات والكوارث.

  نرش معلومات عن حتديات مستقبلية تواجه املجتمع، وطرق التعامل معها.
3- بحسب مستوياهتا يف التأثري:

يتم االعتامد يف حتقيق هذه األهداف عىل مدخل االتساق املعريف، الذي يقوم عىل أساس أن 
اكتساب املعرفة يعترب عنرصا أساسيا يف التأثري عىل االجتاه القائم وتغيريه، ويؤدي بدوره أو 

يزيد من احتامل تغيري السلوك)3(. وتنقسم هذه األهداف إىل ثالثة أقسام:
املراد  الواقع  أو  باملشكلة  املعرفة  لتحقيق  األهداف  هذه  تعمل  املعرفية:  األهداف  أ- 
معاجلته، أو املوضوع الوقائي أو التنموي املستهدف. وتقوم عىل االفرتاض النظري لنظرية 
العامة  املعرفة  تكثيف  طريق  عن  يأيت  السلوك  تغيري  أن  يرى  الذي  االجتاه«   – »السلوك 

1 - رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص62.
2- املرجع السابق، ص63.

.Brill. Laura. Sales Letters That Sell. )New York: AMACOM. 1979(. P25 -3
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حول القضية املسوقة)1(. ويتم حتقيق هذه األهداف عن طريق توفري املعلومات، من خالل 
التسويق  املعرفية حلمالت  التعليمية )االجتامعية واإلرشادية()2(. ومن األهداف  املداخل 

االجتامعي:
   تزويد اجلمهور باملعلومات حول القضية أو املوضوع االجتامعي، وشخصيات احلملة، 

وأحداثها.
جتاه  وسلوكياهتم  مواقفهم  يف  تؤثر  أن  يمكن  التي  األمور  بعض  اجلمهور  تعليم     

املوضوع.
  ربط املوضوع بمصالح اجلمهور، والتعريف باملنافع املتحققة هلم.

ب- األهداف العاطفية أو االجتاهية: عن طريق حتقيق عدة أهداف مرتابطة، هي)3(:
   إجياد اجتاهات مؤيدة للسلوك املسوق.

  تدعيم االجتاهات املؤيدة املوجودة.
  معارضة االجتاهات السلبية، وتغيريها.

ج ـ األهداف السلوكية: يتطلب حتقيق اهلدف السلوكي تدخل عدد من اجلهات االجتامعية 
واالتصالية لتحديد السلوك املرغوب، والتأثري يف كيفية اختاذ الفرد قراراته من خالل سلوكه 

احلايل)4(. وغالبا ما يكون اهلدف السلوكي أحد األهداف التالية:
  تغيري أو تعديل سلوك سلبي.

  استحداث سلوك إجيايب.
 تعزيز سلوك إجيايب.

4- بحسب الوظائف التي تؤدهيا:
ألهداف  املعتمدة  التقسيامت  ضوء  يف  االجتامعي،  التسويق  وظائف  تقسيم  يمكن 
االتصاالت التسويقية، إىل ثالث جمموعات رئيسة بحسب الوظائف التي تؤدهيا، وذلك 

1- رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص15.
.Kotler  Philip & Dominic Wilson. Marketing Strategy. 1th ed )London: Linacare House. 1995( p13 -2

3- املرجع السابق، ص17-13.

4- املرجع السابق، ص17-13.
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عىل النحو التايل)1(:
أ- أهداف التغطية: ويقصد هبا الوظائف التي تستهدف حتديد اجلمهور بشكل دقيق، من 
الوسيلة  اختيار  ثم  ومن  املطلوبة،  االحتياجات  وحتديد  »املجتمع«،  السوق  جتزئة  خالل 

املناسبة. وتضم هذه املجموعة األهداف الفرعية التالية)2(:
  تكوين اإلدراك: وهي اخلطوة التي ُتبَنى عليها اخلطوات الالحقة، ويتم الرتكيز هنا عىل 

إدراك اجلمهور ملوضوع االتصال، ورموز هذا املوضوع.
حتفيز الطلب: ويتمثل يف تشجيع اجلمهور عىل قبول الفكرة االجتامعية أو اخلدمة، من   

خالل الرتكيز عىل مميزاهتا وخصائصها، واملنافع واملزايا املرتتبة عىل ذلك.
  حتديد التوقعات: ويقصد به املستوى املتوقع مسبقا لقبول الفكرة أو اخلدمة االجتامعية، 

للرتكيز عىل اجلمهور، وحتديد الوسائل واألساليب التي تناسبه.
تستهدف  التي  االجتامعي،  التسويق  يف  االتصالية  الوظائف  جممل  وهي  العمليات:  ب- 
الوصول إىل اجلمهور املستهدف عرب الفعاليات الرتوجيية، وتضم هذه املجموعة األهداف 

الفرعية التالية)3(:
السلوك  أو اخلدمة االجتامعية: هبدف تشجيعه عىل جتربة  الفكرة  التشجيع عىل جتربة     
املرغوب للحكم عليه، ومطابقة ذلك مع فحوى ومضمون الرسالة الرتوجيية التي متت عرب 

عملية االتصال.
  الوالء للفكرة أو اخلدمة: فطاملا أن الفكرة أو اخلدمة حتقق له قيمة أو منفعة فإن الوالء 

سيكون ممكنا.
  مواجهة اجلهود املروجة لألفكار أو اخلدمات املتعارضة مع موضوع احلملة: للتقليل من 

آثار احلمالت املنافسة، ومحاية اجلمهور من اعتناق األفكار املضادة.
ج ـ الفاعلية: ويقصد هبا درجة األداء الذي تستطيع املنظمة االجتامعية أن تقوم به لتحقيق 
أهدافها، وتعد من أبرز املؤرشات املعتمدة يف قياس مدى دقة وصول الرسالة الرتوجيية عرب 

.Pelsmacker  patrich & et al.  Marketing Communication  1st ed.  prentice gall  New Jersry  2001 p3 -1
 .Pride  William M. & Ferrell  O G. Marketing Concept and Strategies  2nd ed.  Houghton Mifflin Co.  2000. p.432 -2

3- املرجع السابق، ص433.
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املجموعة  هلا. وتضم هذه  املخطط  األهداف  مع  يتوافق  وبام  االجتامعي،  التسويق  عملية 
األهداف الفرعية التالية)1(:

 التخطيط لالتصاالت: وتقوم هذه العملية عىل احلقائق والبيانات التي متكن من حتقيق 
اتصال فاعل وهادف.

 حاجة اجلمهور للمعلومات: حتى تثري حاجاته للتعرف والتفاعل مع مضمون الرسالة 
التسويقية.

تعزيز  هناك  يكون  عندما  تتحقق  االتصال  فاعلية  إن  حيث  الشخصية:  العالقة  تعزيز   
للعالقة الشخصية.

ومن خالل العرض السابق، يتضح أن الوظيفة األساسية لالتصال يف املنظامت االجتامعية 
التي  املتكاملة،  الطبيعة  ذات  املتخصصة،  األنشطة  التسويقية، وهي جمموعة  الوظيفة  هي 
يتم تأديتها قبل وأثناء وبعد عملية نقل األفكار واخلدمات من جهات إنتاجها إىل جهات 
ى من قبل املنظمة االجتامعية نفسها، أو تسند إىل واحدة أو  استهالكها، والتي يمكن أن ُتؤدَّ
أكثر من وحدات التسويق املتخصصة يف املجتمع)2(. وبذلك يكون اهلدف النهائي للتسويق 
االجتامعي هو حتقيق التغيري أو التعزيز االجتامعي، وفق حاجات املجتمع ومهام املؤسسات 

االجتامعية، من خالل عمليات تكاملية داخل املنظامت وفيام بينها.
ويمكن تصنيف الوظائف التسويقية للتسويق االجتامعي عىل النحو التايل)3(:

الفئات  مع  التواصل  حتقيق  تستهدف  التي  األنشطة  بكافة  وتتعلق  اتصالية:  وظائف   -1
االجتامعية.

2- وظائف املبادلة: وتضم أنشطة تبادل األفكار واخلدمات، وما يرتبط هبا من عمليات 
وإجراءات.

3- وظائف الرتويج: وتشمل كافة األنشطة التي تستهدف التأثري عىل األفراد، وإقناعهم 

1- املرجع السابق، ص434.

2- املرجع السابق، ص434.
3- عليان، ربحي، وإيامن السامرائي، 2004م، تسويق املعلومات، مرجع سابق، ص34-33.
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باألفكار واخلدمات املقدمة الستاملة سلوكهم، ويضم ذلك الوسائل الرتوجيية املختلفة.
4- وظائف التسعري: وتتوىل حتديد املنافع املتبادلة بني املنظمة ومجاهريها. 

5- وظائف تسهيلية: وتشمل توفري املعلومات، ومراجعة اخلطط، وتوفري الدعم والتمويل 
لبعض املرشوعات، من خالل استقطاب الرعاة واملمولني. 

ثانيا/ أنواع محالت التسويق االجتامعي:
التسويق االجتامعي  التسويق االجتامعي يف هذا املطلب؛ فإن  كام تبني من عرض أهداف 
أجل  من  االتصال  الستخدام  واعية  عملية  يعد  الذي  التخطيطي،  االتصال  حتت  يندرج 

حتقيق أغراض حمددة. وتتسم محالته بسامت أساسية، تتمثل يف)1(:
1- أهنا تكون واسعة وكبرية.

2- تستلزم العديد من القنوات االتصالية.
3- حتتاج إىل العديد من الرسائل التي تناسب اجلمهور.

4- يرتبط نجاحها بمعرفة اجلمهور واملتغريات املؤثرة فيه.
الدرجة  يف  بعده  ويأيت  املناسبة،  األساليب  حتديد  يف  الفاعل  العامل  هو  احلملة  هدف  إن 
قبل  االجتامعية  التسويقية  احلمالت  أنواع  حتديد  يتطلب  وهذا  احلملة،  نوع  عامل  الثانية 
التسويق االجتامعي،  الذي خصص ألساليب  املبحث،  الثاين يف هذا  املطلب  االنتقال إىل 
حيث تشري الدراسات املتخصصة يف هذا الشأن إىل أن محالت التسويق االجتامعي غالبا ما 

تتخذ أحد األنواع التالية)2(:
1- بحسب حجم مجهورها: )صغرية، ومتوسطة، كبرية(.

2- بحسب مداها الزمني: )قصرية، متوسطة، طويلة(.
3- بحسب وسائلها: )نشاط تسويقي مفرد، مزدوجة، متكاملة(.

4- بحسب مضامينها: )عالجية، وقائية، تنموية(.

1- ماكويل، دنس، سفن ويندل، 1997م، نامذج االتصال يف الدراسات اإلعالمية، مرجع سابق، ص278-277.
   Stanley  Barran J. & Davis K. Dennis  1995 pp. 263-268. 2- مرجع سابق
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المطلب الثاني/ أساليب التسويق االجتماعي:
التسويقي  التسويق االجتامعي نشاطا خاصا من أنشطة االتصال، واالتصال  ُتَعدُّ محالت 
األهداف  لتحقيق  األساليب  أفضل  معرفة  عىل  العملية  هذه  نجاح  ويتوقف  حتديدا، 
املستهدف،  اإلجيابية، واجلمهور  االجتامعي  التسويق  مناسبتها ملضامني  املرسومة، ومدى 

وكل متغريات البيئة املحيطة.
بالغة،  أمهية  تناسبه  التي  األساليب  وحتديد  اجلمهور  دراسة  االجتامعي  التسويق  ويويل 
والقرارات  باملواقف  وعالقتها  االجتامعي،  التسويقي  االتصال  فعالية  زيادة  يف  لتأثريها 

السلوكية التي يتخذها اجلمهور.
عن  للتعبري  تستخدم  التي  اإلقناعية  الصيغ  االجتامعي،  التسويق  يف  باألساليب  ويقصد 
يف  األساليب  معنى  يف  يدخل  كام  الفكرة،  أو  املفهوم  أو  للجمهور،  إيصاله  املراد  املعنى 
التسويق االجتامعي اخلطوات العملية التي تتبع أحيانا للفت االنتباه إىل املعاين أو املفاهيم 

أو األفكار التي حتملها الرسالة االتصالية)1(. 
وقد أفادت نظرية التسويق االجتامعي يف هذا اجلانب من نتائج اسرتاتيجيات اإلقناع، وما حتظى 

به من االهتامم والتطوير، تبعا لتطورات عدد من العلوم اإلنسانية ذات الصلة هبذا املجال.
ومما يميز محالت التسويق االجتامعي اعتامدها عىل عدٍد كبري من األساليب يف كل مرحلة، 
وعدم ثباهتا عىل أسلوب معني، هبدف مراعاة املتغريات املؤثرة يف املجتمع، وهو ما هتدف 
ثنايا  املتحققة يف  التأثريات  تقيس  التي  التي تسبق احلمالت، والدراسات  الدراسات  إليه 
احلمالت، وبعد اكتامل مراحلها، حتى تستخدم كافة األساليب التي يمكن أن تؤدي إىل 

حدوث التأثري السلوكي.
النحو  عىل  االجتامعي  التسويق  أساليب  أبرز  الباحث  يستعرض  سوف  تقدم،  ما  عىل  بناء 

التايل)2(:

 Stanley  Barran J. & Davis K. Dennis  Mass Communication Theory: Foundation  Ferment and Future. )California: - 1
 .Wasdsworth Publishing Company  1995( pp. 263 -268

2- املرجع السابق، ص268-263.
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وشخصياهتا:  احلملة  موضوعات  إلدراك  املتلقني  إغراء  أساليب  أوال/ 
)Inducing Audience Awareness(

الذي تقدم  وهتدف أساليب إغراء اجلمهور إىل جذب االنتباه للحملة من خالل الشكل 
فيه، إلثارة االهتامم بمضامينها، ويستخدم لذلك وسائل االتصال اجلامهريي، حيث تشري 
الدراسات االتصالية إىل أهنا هي الوسيلة األقدر عىل التأثري يف معرفة واجتاهات وسلوك 

أفراد املجتمع بشكل مجاعي)1(، ويتم ذلك من خالل األساليب التالية)2(:
ذلك  ويكون  الواقع:  يف  وجودها  األفراد  ليدرك  والشخصيات،  األفكار  ترويج  أ- 
تكلفتها  رغم  الطرق،  أسهل  باعتبارها  املكثفة،  واإلعالنية  اإلعالمية  املواد  خالل  من 

العالية.
بقدرته  األسلوب  هذا  يتميز  وشخصياهتا:  احلملة  ملوضوعات  اإلخبارية  التغطية  ب- 
يف  الوقت  مرور  مع  تتزايد  التي  املعلومات  انسياب  عىل  تساعد  َجيِّدة  معاٍن  إضافة  عىل 

احلمالت)3(.

)Targeting Messages( :ثانيا/ أساليب تصويب الرسائل
الفئة  إىل  الرسائل  توجيه  بذلك  للفكرة، حيث يقصد  قبواًل  األكثر  الفئة  وتتم من خالل حتديد 
األساليب  باستخدام  التسويقية،  الدراسات  نتائج  عىل  بناء  هلا،  استقباال  األكثر  اجلمهور  أو 

التالية)4(:
تفسريات  املحدود  التأثري  بحوث  قدمت  وقد  الفئة:  هذه  مع  املتوافقة  الرسائل  زيادة  أ- 
حول حتديد فئات من املتلقني غري املحصنني ضد أنامط معينة من الرسائل، كام أن دراسات 
فئات  حتديد  تستهدف  االجتامعي  التسويقي  التخطيط  عمليات  يف  »السوق«  اجلمهور 

 Salamon  Charles T.  Bridging of and Theory for Communication Campaigns. Communication year Book No. -1
.15. 1992. p. 346

    Stanley  Barran J. & Davis K. Dennis  1995    pp. 263-268. 2-مرجع سابق
3- عبداحلميد، حممد، 2000م، ط2، مرجع سابق، ص305.

4- املرجع السابق، ص268-263.
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لسامهتا  الرسائل  مناسبة  عىل  الرتكيز  ثم  احلملة،  ملوضوع  قبوال  األكثر  والفئة  اجلمهور، 
وخصائصها)1(.

ب- زيادة الوسائل التي تكون متاحة هلذه الفئة: حتديد فئات اجلمهور يعني املعرفة الكاملة 
بالوسائل االتصالية املتاحة لكل فئة. وبالتايل، فإن مضامني كل وسيلة جيب أن تتناسب مع 

خصائص مجهورها، ومع درجة تقبله ملوضوع احلملة)2(.

 )Reinforcing Massages( :ثالثا/ أساليب تدعيم الرسائل
يعد االتصال املبارش مع اجلمهور من قبل منفذي محالت التسويق االجتامعي من الركائز 
األفراد واألرس واجلامعات، برضورة  أساسا إلقناع  املوجهة  األساسية إلنجاح احلمالت 
يف  الرأي  بقادة  االستعانة  يفضل  وهنا  بحياهتم،  املبارشة  لعالقته  املسوق  السلوك  تبني 
البيئات املستهدفة؛ لتوفري الوقت واجلهد والتكلفة، وحتقيق نتائج إجيابية)3(. ويتم ذلك من 

خالل األساليب التالية)4( :
أ- تشجيع اجلمهور املستهدف عىل التأثري يف اآلخرين: هبدف تفعيل االتصال الشخيص، 

واالستفادة من املتبنني األوائل للسلوك املرغوب.
املتحققة  اإلجيابية  النتائج  وتعزيز  املعلومات،  من  مزيد  لتوفري   : املندوبني  زيارات  ب- 

للحملة، وفهم العوائق والعقبات التي قد حتول دون حتقيق اهلدف الرئيس للحملة.
ج- حلقات النقاش : ويستهدف هذا األسلوب اجلمهور الذي حيتاج مزيدا من املعلومات، 

وهو مؤهل يف حال تبنيه للسلوك للتأثري يف اآلخرين.
د- زيارة اجلمهور يف املنازل : ويستفاد من هذا األسلوب عندما يرتكز مجهور احلملة يف   

مناطق حمددة، ويتميز بالقدرة اإلقناعية املبنية عىل احلوار والتفاهم والتفاوض. 

 .Stanley  Barran J. & Davis K. Dennis  1995    pp. 264  1-  مرجع سابق
2- املرجع السابق، ص264.

3- عبيدات، حممد، 2004م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص33.
.Stanley  Barran J. & Davis K. Dennis  1995    pp. 264  4 -  مرجع سابق
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 Cultivating Image( :رابعًا/ أساليب غرس الصورة الذهنية واالنطباعات
)and Impression

ُيلجأ هلذا األسلوب عندما تواجه احلملة صعوبة يف إثارة اهتامم املتلقني بموضوع احلملة، 
باعتبار ذلك سيكون عائقا يف طريق انسياب املعلومات، ويتم ذلك من خالل األساليب 

التالية)1(:
أ- الصور اإلعالنية : حيث تتميز الصور اإلعالنية بسهولة التعرف عليها، وغالبا ما يكون 
قبل  تلقائيا من  املسوق  املوضوع  بينها وبني  الربط  إجباريا، ويتم  التعرض هلا ومشاهدهتا 

اجلمهور)2(.
ب- القيم اإلعالنية : تصمم احلمالت االجتامعية من أجل تغيري االجتاهات، أو تعزيزها 
وتتميز اإلعالنات  املجتمع)3(.  قيم  ُتستمدَّ من  أن  تكوينها، ويتطلب ذلك  أو  وتدعيمها، 

بقدرهتا عىل مَحِل القيم بطرق غري مبارشة. 

 : املعلومة  عن  بالبحث  وإغرائهم  املتلقني  اهتامم  إثارة  خامسًا/أساليب 
 )Stimulating In Tersest and Inducing Information Seeking(

ألساليب  امتداد  وهي  احلملة،  مضامني  عىل  االهتامم  تركيز  إىل  األساليب  هذه  وهتدف 
يف  إليها  اللجوء  يتم  ما  وغالبا  باملوضوع،  االهتامم  إثارة  يف  منها  وتستفيد  االنتباه،  جذب 
أعقاب دراسات التأثريات املتحققة، هبدف تعزيز التأثريات، أو إثارة االهتامم لدى فئات 

اجلمهور األقل تأثرا. ومن أبرز هذه األساليب ما يأيت)4(: 
أ- زيادة االهتامم باألفكار وشخصيات احلملة : حيث تعمل إدارة العالقات العامة باملنظمة 
عىل تقديم مواد إعالمية عرب وسائل اإلعالم بقوالب متعددة، تركز فيها عىل األفكار الرئيسة 

َقة. للحملة، والشخصيات املمثلة للفكرة املسوَّ

1- املرجع السابق، ص265.
 .Stanley  Barran J. & Davis K. Dennis 1995 pp. 265-266  2-  مرجع سابق

3- العويف، عبداللطيف، 1994م، اإلقناع يف محالت التوعية اإلعالمية، الرياض، النارش املؤلف، ص54.
.Stanley  Barran J. & Davis K. Dennis  1995  pp. 263-268  4 - مرجع سابق
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ب- زيادة االهتامم باألحداث املرتبطة باملوضوع أو الفكرة: من خالل التغطيات اإلعالمية 
هلذه األحداث، وكذلك من خالل املعاجلات اإلعالمية عرب قوالب متنوعة.

 Inducing Desired Decision( :سادسًا/ أساليب إثارة الرغبة يف اختاذ القرار
)Making Or Positioning

حيث تفرتض محالت التسويق االجتامعي أهنا يف هذه املرحلة قد وصلت بجمهورها إىل 
قوية،  ذهنية  أو صورة  انطباٍع  احلملة، وتشكيل  إدراٍك ملوضوع  بعد  املستهدفة،  القناعات 

وعندها سيكون التحرك نحو القرار ناجتا عن الرتتيب الواعي لألولويات)1(.
املرحلة  باعتبارها  أمهيتها،  تتناسب مع  التي  األساليب  املرحلة جمموعة من  ويشرتط هلذه 
ين فعال للقيام بالفعل،  احلرجة يف احلمالت التسويقية؛ حيث يكون األفراد املستهدفون ُمَعدِّ
أو االستجابة املستهدفة املخططة بواسطة خمططي احلمالت. ومن أبرز هذه األساليب ما 

يأيت)2(:
درجة  ُتبنيِّ  رسائل  تقديم  املرحلة  هذه  تتطلب  املطلوب:  السلوك  قيمة  عىل  الرتكيز  أ- 
تبني  حال  يف  حاجاته  حتقق  ومدى  اجلمهور،  وحاجات  احلملة  موضوع  بني  االرتباط 
االقتناع  إىل  يؤدي  األفراد  حاجات  إشباع  أن  الدراسات  تؤكد  حيث  املرغوب،  السلوك 

بموضوع احلملة، والتأثر هبا بدرجة كبرية )3(. 
ب- إعطاء األولوية ملوضوع احلملة عىل حساب موضوعات أخرى يتم تعريف اجلمهور 
أبعادا  حتمل  التي  الضمنية  أو  املبارشة  املعاين  يف  األسلوب  هذا  مثل  أمهية  تكمن  هبا: 
عاطفية، تدفع بموضوع احلملة إىل أعىل قائمة األولويات لدى اجلمهور، بناء عىل التكرار 
املتاحة عىل حساب املوضوعات  املستمر للموضوع، واستخدام عنارص اجلذب واالنتباه 

األخرى)4(. 

1- عبداحلميد، حممد، 2000م، ط2، مرجع سابق، ص305.
  .Stanley  Barran J. & Davis K. Dennis  1995    pp. 263-268  2-  مرجع سابق

3- مريدن، بوران، 2001م، مرجع سابق، ص82.
4- املرجع السابق، ص81.
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الثقة يف آراء ووجهات نظر األشخاص الذين  الناس إىل  ج- استخدام قادة الرأي: يميل 
يعرفوهنم، أو يعجبون هبم، أو حيرتموهنم، مما جيعل مكانتهم –كمرسلني- ُتسِهم يف حتقيق 

هدف احلملة السلوكي)1(.
د- املندوبون: وهم القائمون باالتصال املبارش، حيث تؤكد الدراسات أن االتصال املبارش 

يقلل من احتامل توقع الناس ملحتواه؛ مما يؤدي إىل صعوبة تفاديه.

 Activating Audience( اجلمهور:  من  أخرى  فئات  تنشيط  أساليب  سابعا/ 
)Segments

التسويقية،  الدراسات  عليها  تؤكد  التي  الضعف  نقاط  جتنب  إىل  األساليب  هذه  هتدف 
خاصة فيام يتعلق بجمهور احلملة املتأثر معرفيا وعاطفيا بمضامينها، دون أن يتحول هذا 
التأثر إىل فعل أو موقف سلوكي، وهذه الفئة حتتاج إىل اإلحساس بالرضا عن املواقف التي 
احلملة)2(،  من  املستهدفة  االستجابة  هي  املواقف  هذه  أن  معرفة  إىل  حتتاج  كام  ستتخذها، 

ومن أبرز هذه األساليب ما ييل)3(:
أ- اهلدايا: وهي من أفضل األساليب املستخدمة يف تنشيط تبني القيم؛ ملا تتميز به من القدرة 

عىل االستاملة العقلية والعاطفية.
جهات  لدى  التسهيالت  بعض  عىل  كاحلصول  بالفكرة:  املرتبطة  املجانية  اخلدمات  ب- 
الرغبة يف  أو  السلوك  تبني  أثناء  تقدير  أقل  أو عىل  باحلملة،  القائمة  اجلهة  أو لدى  معينة، 

مزيد من املعلومات. 
أو اخلدمة االجتامعية  الفكرة  قبوال لدى اجلمهور: ألن  أكثر  بأعضاء  املندوبني  زيادة  ج- 
املسوقة ترتبط ارتباطا كبريا بمقدمها، يف مقابل اختالف فئات اجلمهور حول سامت قبول 

املندوب؛ مما يتطلب زيادة أعدادهم وفق السامت التي تراها كل فئة من فئات اجلمهور. 
إىل  احلملة  تتوجه  بحيث  املرموقة:  املراكز  ألصحاب  تلفزيونية  رسائل  عرب  التشجيع  د- 

1- طلعت، شاهيناز، 1995م، وسائل اإلعالم والتنمية االجتامعية، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصية، ص66-65.
2- عبداحلميد، حممد، 2000م، ط2، مرجع سابق، ص307.

.Stanley  Barran J. & Davis K. Dennis  1995  pp. 263-268  3-  مرجع سابق
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حث  يف  بدورهم  القيام  إىل  املجتمع  من  الصغرية  البيئات  يف  الفاعلني  األشخاص  دعوة 
املحيطني هبم عىل تبني السلوك املرغوب.
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تسويق األفكار االجتماعيةالمبحث األول

المطلب األول:
المطلب الثاني:

سمات وخصائص األفكار االجتماعية. 
االعتبارات التسويقية لتسويق األفكار االجتماعية.

تسويق الخدمات االجتماعيةالمبحث الثاني

المطلب األول:
المطلب الثاني:

سمات وخصائص الخدمات االجتماعية.
االعتبارات التسويقية لتسويق الخدمات االجتماعية

الفصل الثالث

 مجاالت التسويق االجتماعي

الفصل الثالث/ مجاالت التسويق االجتماعي





101

تمهيد:

اجلوانب  كافة  ليشمل  مستمر  بشكل  يتوسع  الشامل  بمفهومه  التسويق  أن  الواضح  من 
التي هتدف إىل التأثري يف السلوك اإلنساين، أي كافة مناحي احلياة. وهذا التوسع ناتج عن 
حتول التسويق إىل وظيفة شائعة التطبيق يف خمتلف املنظامت، دون اعتباٍر ألهدافها ونوعية 
مادي كبري يف  تطور  املايض  القرن  الثاين من  املنتصف  للتسويق يف  منتجاهتا. وقد أضيف 
جانبه الفكري؛ عندما حتولت املدرسة التسويقية من توجهها نحو استهداف احلاجات املادية 

لإلنسان، إىل استهداف التأثري فيه من خالل اجلوانب العاطفية والغريزية يف سلوكه. 
ورغم اإلدعاءات اإلنسانية لتلك النظرة، إال أن الواقع العميل والتطبيقي يؤكد أن دراسة 
االستجابة  وليس  وخصائصه،  سامته  خالل  من  السوق  يف  التأثري  تستهدف  األسواق 
بدليل  الباحثني؛  بعض  يظن  كام  فقط-   - املتغرية  وتطلعاهتم  املتباينة،  اجلمهور  لرغبات 
ملعتقداهتا، فضال  املجتمعات وفقا  تفرق بني  التي ال  العوملة،  املتمثلة يف  الرأساملية  النظرة 

عن قيمها وأخالقياهتا.
لقد أفاد بعض املنظرين للتسويق من ذلك التوجه، ودعوا إىل توظيف التسويق يف املجاالت 
االجتامعية، بحيث تسوق األفكار والقيم والوعي واخلدمات االجتامعية، وتسحب آليات 
التسويق التجاري عىل اجلوانب االجتامعية. وحقق املجال اجلديد –التسويق االجتامعي- 

تقدما علميا، كغريه من ميادين التسويق الشامل.
إن التسويق االجتامعي آلية وأسلوب من أساليب التغيري االجتامعي، والتغيري االجتامعي 
جزء من الواقع الثقايف للمجتمع، ومن هنا بدأ النظر إىل املنافع املعنوية والسلوكية واملادية 
التي حيققها، وتزايد االهتامم به؛ ملا حيققه من املنافع املادية بالطرق الوقائية، التي تقلل من 
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حجم اإلنفاق عىل معاجلة األخطاء وأوجه القصور يف املجتمع.
هنا، فإن الكاتب خاض حتديًا علميًا يف هذا الفصل، متثل يف مدى حتديد جماالت التسويق 
االجتامعي، وضبطها؛ حتى ال تتداخل فيام بينها، أو مع املجاالت األخرى، رغم توقعه أن 
كل جمال من جماالت التسويق االجتامعي )األفكار، واخلدمات( يمكن أن يكون له آلياته 

وأساليبه وأنامطه وجماالته التي مُتيزه عن اآلخر مستقبال.
جمال،  كل  وخصائص  االجتامعي،  التسويق  بمجاالت  التعريف  يستهدف  الفصل  وهذا 

واالعتبارات التسويقية املؤثرة فيه. من خالل حتقيق األهداف التالية:
1- التعريف بمجاالت التسويق االجتامعي.

2- بيان سامت وخصائص كل جمال من جماالت التسويق االجتامعي.
نوعية  حسب  االجتامعي  التسويق  عمليات  يف  املؤثرة  التسويقية  االعتبارات  رصد   -3

املنتج.
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المبحث األول: تسويق األفكار االجتماعية.

»الفردية  االجتامعية  احلياة  مناحي  كافة  ليغطي  االجتامعية  األفكار  تسويق  نطاق  يمتد 
واملجتمعية«، ويتسع ليستهدف التأثري يف خمتلف جوانب السلوك اإلنساين املرتبطة بحياة 

الفرد وبيئته االجتامعية.
التسويق االجتامعي؛ نظرا الرتباطه  املفهوم األساس يف  ويعد تسويق األفكار االجتامعية 
أو  اإلنسان،  املعنوي يف حياة  باجلانب  املتعلقة  للتسويق االجتامعي، وهي  البارزة  بالسمة 
اجلانب الالحمسوس، أو كام يعرب عنها يف أبحاث التسويق »الالملموسية«، وباعتبار املنظامت 
القائمة به منظامت غري ربحية، ال هتدف إىل حتقيق الربح املادي بشكل مبارش)1(. وقد تناولت 
 ،)Social Marketing( الدراسات هذا النوع من التسويق حتت مسمى التسويق االجتامعي

.)2()Marketing of Social Behaviors( وكذلك تسويق السلوكيات االجتامعية
ويشتمل تسويق األفكار االجتامعية عىل كل القضايا واملشكالت االجتامعية التي يتصدى 
هلا املجتمع بمؤسساته، لتعريف اجلامهري هبا، وكيفية التغلب عليها، أو التعامل معها، أو 

1- كوتلر وزلتامن، 1971م، مرجع سابق، ص3.
2- املرجع السابق، ص3.
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تبني احللول املناسبة، فهي يف حقيقتها أفكار اجتامعية يتم تعميمها)1(.
وتعود بداية استخدام االتصال املخطط لنرش األفكار املستحدثة إىل مخسينيات القرن املايض، 
املشكالت  بعض  ملعاجلة  االنتشاري،  النموذج  وفق  اإلعالمية  احلمالت  وظفت  حيث 
سميت  التي  النسل،  من  احلد  )كحمالت  الدولية  االجتامعية  املؤسسات  عرب  االجتامعية 

بحمالت تنظيم األرسة، ومحالت مكافحة األمية( يف بعض الدول اآلسيوية واإلفريقية.
وقد أكدت الدراسات، التي اهتمت بتقييم تلك الربامج التي استهدفت تغيري سلوكيات 
أو نحو سلوك معني، معتمدة عىل احلمالت اإلعالمية واسعة  معينة،  األفراد نحو قضية 
تعديل  عن  فضال  للفكرة،  قبوٍل  عن  ـ  األحيان  أغلب  يف  ـ  تثمر  مل  أهنا  أكدت  النطاق، 

السلوك؛ نظرا للتباين الثقايف بني املصدر واملتلقي غالبا)2(.
ومن هنا ظهرت احلاجة إىل اإلفادة من مبادئ التسويق يف نرش األفكار العالجية والوقائية 
والصناعية(.  )النامية  البرشية  املجتمعات  تؤرق  التي  االجتامعية  واملشكالت  للقضايا 
وسوف أتناول هذا املجال من خالل معرفة خصائص وسامت األفكار االجتامعية، ومن 

ثم االعتبارات األساسية لتسويقها. 

المطلب األول/ سمات وخصائص األفكار االجتماعية
تنطلق اجلهود العلمية والنتائج التي توصلت إليها يف هذا املجال من النظرة التي تعد األفكار 
منتجات يتم التعامل هبا يف سوق معينة، هتدف إىل إشباع حاجات ورغبات املستهلك »أفراد 
املجتمع«، وحتقق املنفعة للفرد واملجتمع، بعد قيام أفراد اجلمهور بعمليات حتليٍل وترتيٍب 

ضمن عمليات التفكري البسيطة أو املعقدة.
وهيدف هذا املطلب إىل بيان سامت األفكار االجتامعية وخصائصها بشكل عام، وما ُيميُِّز 

عملية تسويقها عن تسويق السلع املادية، وذلك عىل النحو التايل:

 .Lovelock  Christopher H  & Charka B. )1984(  Services Marketing 1st ed  )Englewood Cliffs( pp32 -1
2- املرجع السابق، ص30.
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أواًل: مفهوم الفكرة االجتامعية:
ال يقترص مفهوم الفكرة االجتامعية عىل األفكار املستحدثة واجلديدة بمعناها اللفظي الدقيق، 
بل يمتد ليشمل كل األفكار التي هتتم بأسلوب احلياة االجتامعية للمجتمع ومشكالهتا التي 
يدركها اجلمهور باعتبارها جديدة. ولكن تبقى جدة الفكرة هي العامل الفاعل يف حتديد 
موقف الفرد منها وقراره نحوها، واجلديد يف الفكرة ليس بالرضورة معرفة جديدة، كام هي 
تتعلق  الرضورة  األفراد يف وقت مىض، ولكن  لبعض  فقد تكون معروفة  الغربية،  الرؤية 
املجتمع  أفراد  باحتياجات  وربطها  االجتامعي)1(،  الواقع  يف  وتوظيفها  تقديمها  بطريقة 

وتطلعاهتم.
نشاط عقيل، غري ملموس، ال يمكن ختزينه بشكل مادي، وإن  ثمرة  والفكرة االجتامعية 
كانت قادرًة عىل البقاء يف ذهن الفرد لوقت أطول)2(. وهذا املفهوم ينطلق من الرؤية الغربية 
للقيم  جمسدا  تعتربه  التي  اإلسالمية  الرؤية  عكس  عىل  القيم،  مصدر  اإلنسان  تعترب  التي 
ومصدرها الدين، فتكون بذلك الفكرة االجتامعية يف ثقافتنا ثمرة نشاط عقيل ِقَيمي، يرتبط 

بقاؤها بالقيم املتسمة بالثبات، وتتصف بالتجدد، تبعا للواقع املتغري الذي تعمل فيه.
وتعرف الفكرة االجتامعية بأهنا: »أية فكرة أو نمٍط أو سلوٍك جديد، نظرا الختالفه –كيفيا 
ونوعيا- عن األفكار أو األنامط السلوكية املوجودة بالفعل«)3(. وهذا التعريف يوضح ما 
ذكره الباحث يف تعليقه عىل مفهوم الفكرة االجتامعية، إذ إن حرص السامت املميزة للفكرة 
الظاهر،  املادي  يف  العلم  ختتزل  ضيقة  فكرية  رؤية  عن  معرب  )اجلدة(  سمة  يف  االجتامعية 

وتعجز عن جتاوز حدود الزمان واملكان.
وبشكل  األفكار،  انتشار  توسع  لتأمني  العقالين  التنظيم  عملية  يعني  األفكار  تسويق  إن 
مستمر. وتقوم هذه العملية عىل أساس معرفة سامت اجلامهري وتفضيالهتم، ومن ثم اختاذ 
ذلك  بعد  وتأيت  )السوق(،  املجتمع  خصائص  مع  يتناسب  بشكل  األفكار  بإنتاج  القرار 

مراحل نرش األفكار، وتسهيل عملية االنتشار. 

1- طلعت، شاهيناز، 1995م، وسائل اإلعالم والتنمية االجتامعية، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصية، ص323.
2- مريدن، بوران، 2001م، ختطيط محالت التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص59.

3- طلعت، شاهيناز، 1995م، وسائل اإلعالم والتنمية االجتامعية، مرجع سابق، ص323.

الفصل الثالث/ مجاالت التسويق االجتماعي
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ويتأثر مفهوم الفكرة االجتامعية، وسامهتا البارزة، بمدى توافر الظروف املالئمة لنرشها؛ إذ 
ل - عرب املامرسة- إىل واقع سلوكي يف البيئة االجتامعية.  إن األفكار ال قيمة هلا ما مل َتَتحوَّ
وتتطلب عملية نرش األفكار مخسة عنارص رئيسة، تبني بوضوح طبيعة التسويق االجتامعي 

لألفكار والقيم واملبادئ، هي)1(:
1- الفكرة اجلديدة: وتتحدد جدة الفكرة بناء عىل إدراك الفرد وتصوره لذلك.

إىل  )املصدر(  منتجها  من  الفكرة  خترج  بحيث  اجلمهور:  بني  الفكرة  نرش  استهداف   -2
اجلمهور املستهدف الستخدامها )تبنيها(.

3- معرفة الرتكيب االجتامعي لبيئة انتشار الفكرة )السوق(: حيث تتأثر الفكرة اجلديدة 
باملعيار االجتامعي، والسلوكيات الشائعة بني أفراد التنظيم االجتامعي)2(.

4- املدة الزمنية الالزمة العتناق الفرد للفكرة: ويشمل ذلك العملية العقلية التي يمر هبا 
الفرد من حلظة سامعه بالفكرة اجلديدة ألول مرة، حتى مرحلة التبني النهائي هلا.

األفكار  لتسويق  التسويقي  املزيج  »زلتامن«)3(:  و  »كوتلر«  من  كل  ذلك  إىل  ويضيف   -5
البعض،  بعضها  عىل  تعتمد  التي  املرتابطة،  املتكاملة  التسويقية  األنشطة  وهي  االجتامعية: 
بغرض أداء الوظيفة التسويقية عىل النحو املخطط له، وبام يضمن حتقيق أهداف املنظمة)4(.

ثانيًا: سامت األفكار االجتامعية:
متثل العمومية وتتابع عملية التبني السمتان األساسيتان املميزتان للفكرة االجتامعية، خاصة 
للفكرة  املميزة  أو  البارزة  السمة  ليست  اجلدة  أن  ملفهومها  عرضه  يف  الباحث  تأكيد  بعد 
اإلسالمية.  والرؤية  الرؤية  هذه  مصدر  بني  الفكرية  اخللفيات  لتباين  نظرا  االجتامعية؛ 

وتتمثل سامت الفكرة االجتامعية فيام يأيت)5(:

1- روجرز، افريت، بدون تاريخ، األفكار املستحدثة وكيف تنترش، ترمجة: سامي ناشد، القاهرة، عامل الكتب، ص20.
2- سوف يتطرق الباحث لذلك بالتفصيل يف الفصل الرابع.

3- كوتلر وزلتامن، 1971م، مرجع سابق، ص320.
4- سوف يتطرق الباحث لذلك بالتفصيل يف الفصل الرابع.

5- املرجع السابق، ص329.
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:Universality 1- العمومية
الفائقة عىل االنتشار الواسع يف املجتمع، وبشكل رسيع،  متتاز الفكرة االجتامعية بالقدرة 
وهذا االنتشار القوي بني اجلامهري ميزة من مميزات تسويق األفكار. ويف املقابل، جيعل من 
مفهوم »جتزئة املجتمع )السوق(« أمرا سهل التحقق يف جمال تسويق الفكرة االجتامعية مقارنة 
بتلك األفكار التي تنحرص أمهيتها يف فئات حمددة من أفراد املجتمع، كام أن العمومية تعني 
أن الفكرة االجتامعية تسوق عن طريق أفراد حيظون بمكانة عالية يف التنظيم االجتامعي، أو 

عن طريق منظامت اجتامعية)1(.
:Adoption Sequence 2- تتابع عملية التبني

الفكرة  تبني  الفكرة اجلديدة مبارشة، وإنام متر عملية  يتبنى  الفرد ال  الدراسات أن  أكدت 
االجتامعية اجلديدة بمجموعة من املراحل، تبدأ باإلدراك، وتنتهي بالتبني املقرتن بالسلوك، 

وتتمثل يف املراحل التالية)2(:
هذه  وتفسري  وتنظيم  واختيار  للمعلومات،  الفرد  استقبال  مرحلة  وهي  اإلدراك:  مرحلة  أ- 

املعلومات.
عن  املعلومات  من  املزيد  عىل  للحصول  السعي  مرحلة  وهي  االهتامم:  مرحلة  ب- 

الفكرة.
القبول  ودرجة  الفكرة،  أمهية  ملدى  الفرد  تقدير  هبا  ويقصد  التقويم:  مرحلة  ج- 

والرفض.
د- مرحلة التجريب املحدود: وهي مرحلة جتريب الفكرة عىل نطاق ضيق للتعرف عىل 

مدى صالحيتها ومالءمتها لظروف الفرد املجرب.
هـ- مرحلة التبني: وتبدأ عندما يعتنق الفرد الفكرة، ومن ثم يبدأ بتغيري سلوكه.

ويضاف إىل السمتني األساسيتني السامت التالية)3(:

.Kotler  Philip & Dominic Wilson. )1995(  previous reference  pp19 -1
2- روجرز، أفريت، بدون تاريخ، األفكار املستحدثة وكيف تنترش، مرجع سابق، ص20.

3 - كوتلر وزلتامن، 1971م، مرجع سابق، ص331-329.

الفصل الثالث/ مجاالت التسويق االجتماعي
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اجتامعية  منظامت  عن  تصدر  ما  غالبا  فهي   : تشرتى  أو  تباع  ال  االجتامعية  األفكار   -3
تستهدف القيام باملهام املوكلة هلا يف املجتمع، كاملؤسسات اخلريية، ومؤسسات اخلدمات 

االجتامعية، وكل املؤسسات املعنية بحفظ التنظيم االجتامعي وتطويره.
4- غالبا ما يتم تروجيها عن طريق املنظامت غري الربحية: يمكن أن تروج األفكار االجتامعية 
املنظامت  برتوجيها  املعني  أن  الغالب  لكن  املجتمع،  منظامت  من  منظمة  أي  طريق  عن 

االجتامعية غري الربحية. 
5- غالبا ما تكون عبارة عن نشاط عقيل غري ملموس ال يمكن ختزينه بشكل مادي.

6- قادرة عىل البقاء يف ذهن الفرد لوقت أطول: وترتبط عملية البقاء يف ذهن الفرد بدرجة 
أمام متغريات  القيم، وصمودها  ثبات تلك  التي يؤمن هبا، ودرجة  بالقيم  الفكرة  ارتباط 

الزمان واملكان.
7- ارتباط الفكرة االجتامعية بمقدمها: حيث إن الفكرة تتأثر بدرجة مصداقية مصدرها. 

8- مدى قبوهلا أو رفضها يرتبط إىل حد كبري بمدى اإليامن والثقة باملصدر.
كام تضيف بعض الدراسات األجنبية إىل سامت الفكرة االجتامعية عدم القدرة عىل وضع 
نموذج أو مقياس مادي ملدى نجاحها أو فشلها. ويرى الباحث أن هذه السمة حقيقية يف 

حق الفكرة االجتامعية التي مل ُتستمد من اليقينيات التي جاء هبا اإلسالم.

المطلب الثاني/ االعتبارات التسويقية لتسويق األفكار االجتماعية:
هناك  فإن  لتسويقها؛  الرئيسة  والعنارص  االجتامعية،  األفكار  متيز  التي  السامت  عىل  بناًء 
عددًا من االعتبارات والعقبات التي جيب أن هيتم هبا املخطط والقائم بالتسويق االجتامعي 
عىل  تقترص  ال  االجتامعية  الفكرة  تقبل  يف  املؤثرة  العوامل  إن  حيث  االجتامعية،  للفكرة 
العوامل اخلاصة بالفكرة يف ذاهتا، وإنام متتد لتتأثر بالعوامل االجتامعية والثقافية والشخصية، 
ويرتبط تسويق األفكار االجتامعية بعوامل البيئة املحيطة، أو بيئة عمل املنظمة االجتامعية، 
ويتأثر بأنامط الثقافة واملعايري االجتامعية السائدة، أو ما يمكن تسميته بالعوامل اخلارجية 
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التي حتدد نجاح أو فشل الفكرة االجتامعية. ويمكن حتديد أبرز هذه األساسيات عىل النحو 
التايل)1(:

االجتامعية  واألعراف  والعادات  القيم  مع  املسوقة  األفكار  توافق  درجة  أواًل/ 
للمجتمع )السوق(:

يتطلب قبول الفكرة االجتامعية وتبنيها من قبل أفراد التنظيم االجتامعي أن تتفق وتنسجم 
مع القيم السائدة يف املجتمع، والتي عادة ما يكون مصدرها الدين أو األعراف والعادات 

االجتامعية.
ال  االجتامعي  للتنظيم  الثقافية  املعايري  مع  تتفق  ال  التي  الفكرة  أن  الدراسات  أثبتت  وقد 
تالقي انتشارا، كام أن الفكرة التي تتفق مع أفكار أخرى سبق للفرد تبنيها من املمكن أن 

تساعد عىل رسعة قبول الفكرة اجلديدة وتبنيها)2(.
النظم  وفهم  والعادات،  القيم  فهم  من  االجتامعية  الفكرة  لنرش  الصحيحة  الطرق  وتبدأ 
والظواهر االجتامعية، وكيفية عملها، ومدى تأثريها عىل سلوك األفراد. ويؤدي ذلك إىل 
التعرف عىل اإلمكانات االجتامعية املتاحة يف املجتمع، ومن ثم تدعيم الفكرة لتصبح أكثر 

مالءمة لظروف املجتمع، وأكثر قبوال، ويتحقق ذلك من خالل حتليل السوق وجتزئته)3(.

ثانيًا/ مستوى تقبل أفراد التنظيم االجتامعي لألفكار اجلديدة:
لزيادة  اإلقناعي  التأثري  أساليب  واستخدم  اجلديدة،  األفكار  ونرش  تسويق  عملية  ترتبط 
املجموعات  معرفة  عىل  بالقدرة  اجلديدة؛  للفكرة  املستهدف  اجلمهور  تبني  معدالت 
واألنامط األكثر استجابة بني اجلامهري، ودرجة تقبل اجلامهري لألفكار اجلديدة يف عمليات 
التغيري االجتامعي السابقة، ومن ثم التنبؤ بخصائص هذه اجلامعات لتطوير االسرتاتيجية 

1- غبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، ص114.
2- روجرز، افريت، بدون تاريخ، األفكار املستحدثة وكيف تنترش، مرجع سابق، ص24.

3- مريدن، بوران، 2001، مرجع سابق، ص61.

الفصل الثالث/ مجاالت التسويق االجتماعي
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املجتمعات  يف  برسعة  تنترش  األفكار  أن  الدراسات  تؤكد  حيث  املالئمة)1(.  التسويقية 
املتحرضة مقارنة باملجتمعات التقليدية)2(، وتؤكد- أيضا ـ أن قبول األفكار اجلديدة يرتبط 

بتسلسل جمموعة من اخلصائص، منها)3(:

خصائص األفكار اجلديدة املؤثرة عىل قبول اجلمهور

النسبة املئويةاخلصائصم

92.60مدى إشباعها للحاجات القائمة1

86مدى مالءمتها الحتياجات اجلمهور املستهدف2

78.80فائدهتا النسبية3

75قابليتها للمالحظة، ووضوح نتائجها4

57قدرهتا عىل حتقيق فوائد مبارشة5

55.60مدى توافرها6

42.90قابليتها للتجريب7

18.80بساطتها8

وختتلف األمهية النسبية لكل خاصية من اخلصائص السابقة، طبقا لطبيعة الفكرة، واملجتمع 
املستهدف، ومستوى اجلمهور، كام ختتلف تبعا ملراحل عملية التبني، ففي مرحلة اإلدراك 
بخاصيتي  االهتامم  جيب  التقييم  مرحلة  ويف  واملالءمة،  البساطة  بخاصية  االهتامم  جيب 

الفائدة ووضوح النتائج من تبني الفكرة اجلديدة)4(.

1- طلعت، شاهيناز، 1995م، وسائل اإلعالم والتنمية االجتامعية، مرجع سابق، ص325-324.
2- غبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، ص118.

3- روجرز، افريت، بدون تاريخ، األفكار املستحدثة وكيف تنترش، ص29-24.
4 - غبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، ص123.
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ثالثًا/ اجتاهات أفراد التنظيم االجتامعي نحو املعتنقني لألفكار اجلديدة:
املجتمعات  الصناعية بشكل أرسع من  املجتمعات  تنترش يف  أن األفكار  الدراسات  تؤكد 
التقليدية؛ بسبب تعود األفراد يف تلك املجتمعات عىل التعرض للكثري من املستحدثات، 

وتزايد مستوى التقدير للمعتنقني هلا)1(.
وُينظر يف املجتمعات الصناعية إىل تبني األفكار اجلديدة باعتباره مظهرًا من مظاهر احلياة 
املتطورة، وأسلوبًا من أساليبها املتجددة. ويستخدم كمؤرش ملعرفة مدى تقدم الفرد وتفاعله 
مع احلياة املحيطة به. وتتطلب عملية نرش األفكار وتسويقها معرفة اجتاهات أفراد التنظيم 
االجتاهات  وتدعيم  منها،  لبي  السَّ لتحسني  اجلديدة،  لألفكار  املعتنقني  نحو  االجتامعي 

اإلجيابية)2(.

رابعًا/ عالقة قادة الرأي يف املجتمع باألفراد:
الفئات االجتامعية من األساليب  الفاعلني يف أوساط  الرأي  التعرف عىل قادة  تعد عملية 
االتصال  عرب  ـ  الرأي  قادة  يتوىل  حيث  لألفكار،  املسوق  عليها  يعتمد  التي  والوسائل 
الشخيصـ  تبادل املعلومات مع اجلمهور املحيط هبم حول الفكرة اجلديدة، وتزداد مكانتهم 

يف حال متحيص اجلمهور للفكرة، أو ظهور أي نوع من أنواع املعارضة)3(.
االتصال  اعتبار  كان  االجتامعية  القطاعات  مستوى  قل  كلام  أنه  الدراسات  أكدت  وقد 
وكلام  اجلامهريية،  االتصال  وسائل  من  والرسائل  للمعلومات  مصداقية  أكثر  الشخيص 
لتقليل  الرأي  قادة  أو  التغيري  االعتامد عىل وكالء  زاد  أكثر خصوصية  املوضوعات  كانت 

الفجوة املعرفية)4(.
ويف املجتمع السعودي )بيئة الدراسة( توصلت إحدى الدراسات، من خالل حقائق علمية، 

1-  كوتلر وزلتامن، 1971م، مرجع سابق، ص335. 
2 - طلعت، شاهيناز، 1995م، وسائل اإلعالم والتنمية االجتامعية، مرجع سابق، ص321.

3 - غبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، ص120.
العدد  القاهرة،  جامعة  االتصال،  بحوث  جملة  األرسة،  تنظيم  جمال  يف  الرأي  وقيادة  الشخيص  االتصال  حممد،1992م،  عرفه،   -4

الثامن، ديسمرب 1992م، ص11.
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وشواهد من الواقع املعاش، إىل حتديد أبرز ثالث سامٍت لقادة الرأي املؤثرين، هي)1(:
  الصفة الدينية، وهي الصفة األبرز.

  الثقة والقبول االجتامعي.
   التعرض لوسائل االتصال املختلفة من أجل احلصول عىل املعلومات الرضورية التي 

تتم صياغتها وتفسريها، ومن ثم نقلها إىل اجلمهور املراد التأثري فيه.

خامسًا/ امليزة النسبية للفكرة: 
إدراك  عىل  ترتكز  اجلديدة  الفكرة  تبني  عملية  أن  إىل  االجتامعي  التسويق  دراسات  تشري 
الفرد للفائدة النسبية للفكرة، وهذا يعني أنه ليس من املهم أن يكون للفكرة اجلديدة ميزة 
َيتبنَّوهنا. غري  كبرية عىل سابقتها، بل املهم أن يكون هلا فائدة تعود عىل األشخاص الذين 
الفائدة  أو  هلم،  متنح  التي  االجتامعية  املكانة  يف  النسبية  الفائدة  حترص  الدراسات  هذه  أن 
االقتصادية التي تعود عليهم)2(. وإن كان هذا يصح يف حق املجتمعات املادية، فإنه ال يصح 

يف املجتمعات اإلسالمية؛ لسببني:
1- أن هذا الرأي )النسبية( يقوم عىل افرتاض أن الثقافة ناتج إنساين ليس إال.

)الثقافة(  باعتبارها  االجتامعية  العالقات  عرب  مستمرة  عملية  الثقافة  إنتاج  عملية  أن   -2
دينية،  ظاهرة  أصلها  يف  الثقافة  باعتبار  ثقافتنا؛  يف  صحيح  غري  وهذا  اجتامعية.  ظاهرة 
أو  منها  اقرتابا  األصيلة  الدينية  القيمة  مع  العالقة  يف  إما  باملامرسة،  اجتامعيا  ُبعدا  أخذت 

ابتعادا عنها)3(.
لكن أبعاد امليزة النسبية للفكرة تتحدد بناء عىل درجة سهولة فهم األفراد واستيعاهبم هلا، 
ومدى قابليتها للتقسيم؛ حتى يتمكن اجلمهور من جتريبها عىل شكل أجزاء صغرية، ودرجة 
إدراك اجلمهور  أنه كلام زاد  الدراسات  مالءمتها، ومستوى رضاهم عنها)4(. وقد أكدت 

العلوم  اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  جملة  السعودي،  املجتمع  يف  الرأي  قادة  1428هـ،  سعود،  بن  حممد  البرش،   -1
اإلنسانية واالجتامعية، العدد )2( حمرم 1428هـ، ص195-191. 

2- روجرز، افريت، بدون تاريخ، األفكار املستحدثة وكيف تنترش، ص29-24.
3- عزي، عبدالرمحن، 2003م، مرجع سابق، ص103. 

4- طلعت، شاهيناز، 1995م، وسائل اإلعالم والتنمية االجتامعية، مرجع سابق، ص325-324.



113

لفائدة الفكرة زادت معدالت رسعة تبنيها)1(.
احلق  املعتقد  من  تستمد  أن  يفرتض  أفراده  بني  املسوقة  األفكار  فإن  املسلم،  املجتمع  ويف 
نظرية  عنها  تتحدث  التي  النسبية  املعايري  تتجاوز  حتى  اإلسالم،  رشيعة  به  جاءت  الذي 
التام،  التصديق  اإليامن؛  بمقتضيات  ارتباطها  بمدى  متيزها  ويكون  االجتامعي،  التسويق 

واليقني املطلق، وليس ذلك إال للفكرة املرتبطة بقطعيات اإلسالم.

1- املرجع السابق، ص325-324.
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المبحث الثاني/ تسويق الخدمات االجتماعية:

االجتامعي بحسب  التسويق  الثاين من جماالت  املجال  االجتامعية  اخلدمات  تسويق  يمثل 
اخلدمات  بتسويق  القائمة  املنظامت  باعتبار  االجتامعي؛  بالتسويق  املختصة  الدراسات 
االجتامعية ال هتدف إىل الربح املادي بشكل مبارش، إضافة إىل كون اخلدمات االجتامعية 

منتجات غري ملموسة.
وعىل الرغم من ارتباط الفكر التسويقي بتسويق السلع املادية واخلدمات التجارية، إال أن 
تطور الفكر اإلداري يف املنظامت غري الربحية، من خالل توظيف التسويق يف حتقيق أهداف 
هذه املنظامت، ُيَعدُّ صورًة من صور تطور املجتمع، والعناية بالفرد وبمجتمعه، وهو شكل 

من أشكال تقدم املجتمع وتكامله.
إن طبيعة املنظمة اخلدمية االجتامعية تؤكد أهنا متارس أنشطة تسويقية، بإدراك منها أو بدون 
إدراك، فجمهورها يمثل السوق، وهي تدرك التباين والتنوع بني أعضاء هذا السوق؛ مما 
ئه إىل فئات )أسواق( متعددة، وهي تستخدم أساليب وأنشطة اتصالية يف تعاملها  جيعلها جُتزِّ
مع كل فئة، وهي يف حالة تبادل وتفاعل مستمر مع مجهورها املستفيد من خدماهتا، وهذه 

األنشطة جمتمعة يمكن تسميتها بالتسويق يف منظامت اخلدمات االجتامعية.

الفصل الثالث/ مجاالت التسويق االجتماعي
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ومن هنا، فإن التسويق وظيفة إدارية يف املنظامت االجتامعية غري الربحية، ال يقترص وجودها 
عىل دخوهلا ضمن أجزاء اهلياكل التنظيمية، وإنام يتمثل وجودها يف األدوار واألنشطة التي 
استقالهلا  ألمهية  املنظمة  إدراك  بدرجة  مرتبطة  نجاحها  درجة  أن  إال  املنظمة،  متارسها 
ضمن اهلياكل التنظيمية، ووضوح أهدافها االسرتاتيجية، واملهارات واآلليات املستخدمة 

لتوصيل رسائلها، والتواصل املستمر مع اجلمهور. 

المطلب األول/ سمات وخصائص الخدمات االجتماعية :
هتدف املنظامت االجتامعية إىل مساعدة أفراد املجتمع عىل اكتساب اخلربة يف كافة جماالت 
احلياة االجتامعية، وَحلِّ ما ُيواِجُههم من املشكالت، باإلضافة إىل ربطهم باملنظامت وبالنظام 

االجتامعي عمومًا.
وقد أخذت املنظامت االجتامعية احلديثة بمبدأ التعامل مع أفراد املجتمع، باعتبارهم مجهورا 
للمنظمة، تعمل عىل إشباع حاجاهتم وتلبية رغباهتم. وتطورت بالتايل النظرة إىل املنظامت 
إليه  يفيض  وما  الوعي،  من  للمجتمع  تقدمه  ملا  واحلكومات؛  األفراد  قبل  من  االجتامعية 

ذلك من الراحة والطمأنينة واالستقرار)1(.
وإذا كان من املعلوم أن اخلدمات ـ بوجه عام ـ ختتلف يف سامهتا وخصائصها عن السلع 
املادية، فإن اخلدمات االجتامعية ختتلف عن اخلدمات التجارية من خالل عدد من السامت 

واخلصائص، التي سأتناوهلا يف هذا املبحث.

أواًل: مفهوم اخلدمة االجتامعية:
ظهر مفهوم اخلدمة يف إطار التسويق االجتامعي يف السنوات األخرية من القرن العرشين، 
والتدريبية،  والصحية،  التعليمية،  كاخلدمات  االجتامعية«  اخلدمات  بـ»تسويق  وعرف 

واخلريية. 

1- املساعد، زكي، 1997م، التسويق يف املفهوم الشامل، مرجع سابق، ص212.
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وُينظر للخدمات عىل أهنا: »أوجه نشاط غري ملموسة، هتدف إىل إشباع رغبات واحتياجات 
املستفيد النهائي، وال تقرتن ببيع السلع امللموسة«)1(. أو هي: »أي مساعدة من شأهنا أن 
تسهل عىل املستفيد حتقيق أهدافه، سواء كانت تلك املساعدة عىل شكل أنشطة، أو نتاجا 

هلا«)2(.
وتعرف اخلدمة االجتامعية بأهنا: »نظام اجتامعي َمِرٌن، يشرتك يف طرقه األساسية مع بعض 
إىل  النظام  هذا  وهيدف  متخصص،  كادر  فيه  بالعمل  ويقوم  األخرى،  االجتامعية  النظم 
النظم  فشلت  إذا  املجتمع  مع  والتكيف  التعود  وإىل  األفراد واجلامعات،  احتياجات  تلبية 
النمو واالمتداد؛ حتى تقابل  االجتامعية األخرى، كام هيدف إىل مساعدة تلك النظم عىل 

حاجات األفراد واجلامعات واملجتمعات بطريقة أكثر كفاءة«)3(.
وهتدف اخلدمة االجتامعية إىل)4(:

1- مساعدة أفراد املجتمع عىل اكتساب مهارات سلوكية، جتعلهم أكثر اعتامدا عىل أنفسهم 
يف مواجهة مشكالهتم.

2- إقامة الصالت بني األفراد واملنظامت االجتامعية التي ختدمهم.
خدمات  عىل  احلصول  يف  أحقيتها  إدراك  عىل  االجتامعية  الفئات  بعض  مساعدة   -3

جمتمعية.
4- تقوية وتدعيم املنظامت االجتامعية لتأدية وظائفها بفاعلية متزايدة.

فهي مهنة تستهدف حتسني وتطوير حياة اإلنسان، ومتارس يف جماالت متعددة ومؤسسات 
االجتامعية  العلوم  من  املستمدة  واملهارة  والفهم  املعرفة  عىل  أساسها  يف  وتستند  متنوعة، 

واإلنسانية، وَتستلزم إعدادًا علميًا وعمليًا ُمتميزًا)5(. 
ويعرف »تسويق اخلدمات االجتامعية« بأنه: »نظام ضخم ومتكامل من االتصاالت، التي 
هتدف إىل تزويد العميل باملعلومات الصحيحة واملوضوعية عن اخلدمة املقدمة له، أخذا 

1- البكري، ثامر، 2005م، تسويق اخلدمات الصحية، مرجع سابق، ص21.
2- املرجع السابق، ص20.

3- غريب، عبدالسميع، 1996م، االتصال والعالقات العامة يف املجتمع املعارص، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، ص194.
4- عبدالعال، رضا، 1986م، اخلدمة االجتامعية املعارصة، القاهرة، دار النهضة العربية، ص160-159.

.Adler. Lec. )1982(  Marketing the Enevelopedia of Management  )New York: Van Nastrand Reinhold Co( pp653 -5
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التسويق  من  النوع  هذا  ويقوم  لتطويرها«)1(.  واقرتاحاهتم  العمالء،  فعل  رد  االعتبار  يف 
االجتامعي عىل العنارص الرئيسة التالية)2(:

حتديد  يف  يؤثر  الذي  العام  وإطارها  التسويقية،  العملية  حمور  وهي  املسوقة:  اخلدمة   -1
لتحقيق  املطلوبة  التسويقية  واألنشطة  بالتسويق  والقائمني  املنظمة  من  املطلوبة  األدوار 

األهداف، ويمكن تسميتها باهلدف التسويقي.
هذه  لدى  يكون  بحيث  التبادل،  بعملية  القائمون  وهم  التسويقية:  العملية  أطراف   -2
طرفني  من  بأقل  العملية  تتم  وال  التعامل،  يف  والرغبة  االتصال،  عىل  القدرة  األطراف 

)املنظمة، املستفيد(.
إىل  والرغبات  احلاجات  حتول  درجة  وهو  االجتامعية:  اخلدمة  عىل  الطلب  مستوى   -3
فعل حقيقي، ينجم عنه طلب اخلدمة االجتامعية. وعليه، فإن املنظامت االجتامعية تبحث 
طلب  إىل  تتحول  أن  يمكن  التي  والرغبات  احلاجات  وعن  لتلبيته،  احلقيقي  الطلب  عن 

حقيقي)3(.
املتكاملة  التسويقية  األنشطة  وهي  االجتامعية)4(:  اخلدمات  لتسويق  التسويقي  املزيج   -4
النحو  عىل  التسويقية  الوظيفة  أداء  بغرض  البعض،  بعضها  عىل  تعتمد  التي  املرتابطة، 

املخطط، وبام يضمن حتقيق أهداف املنظمة)5(.

ثانيًا/ سامت اخلدمات االجتامعية:
هُتيمن سمة »الالملموسية« عىل تعريف اخلدمات االجتامعية؛ باعتبارها السمة البارزة هلا، 

باإلضافة إىل السامت األخرى التي سنعرض هلا فيام ييل)6(:

1- املرجع السابق، ص653.
 .Kotler Philip  )1997(  previous reference   pp15 -2

3- البكري، ثامر، 2005م، تسويق اخلدمات الصحية، مرجع سابق، ص13-12.
4 - سوف يتطرق الباحث يف الفصل الرابع لذلك بالتفصيل.

5- كوتلر وزلتامن، 1971م، مرجع سابق، ص320.
6- انظر: عبيدات، حممد إبراهيم، 2004م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص160-162. والبكري، ثامر يارس، 2005 م، 
تسويق اخلدمات الصحية، مرجع سابق، ص23-24.  والضمور، هاين حامد، 2005م، تسويق اخلدمات، مرجع سابق، ص24-

35،  وكذلك املساعد، زكي خليل، 2006، تسويق اخلدمات وتطبيقاته، مرجع سابق، ص52-41.
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 Intangibility :1- الالملموسية
متثل هذه السمة حقيقة اخلدمة؛ لكوهنا ال ُتَرى وال ُيمكن ملسها، فهي تفتقد إىل اخلصائص 
هذا  وينقسم  اخلدمية.  للمنتجات  مالزما  املخاطرة  عامل  جعلت  الصفة  وهذه  املادية. 

املفهوم إىل ثالثة أنواع)1(:
أ- خدمات تتميز بعدم امللموسية الكاملة )األمن، احلامية(.

ب- خدمات تعطي قيمة مضافة لليشء امللموس )خدمات التأمينات االجتامعية، األعامل 
اخلريية(.

ج ـ خدمات تعمل عىل توفرٍي مادّي ملموس )خدمات الضامن االجتامعي(.
عىل  وتشتمل  عام،  بشكل  اخلدمات  عن  السلع  متيز  التي  الصفة  هي  »الالملموسية«  إن 
الذهنية  والالملموسية  املستفيد(،  قبل  من  ملسها  يمكن  ال  )التي  الواضحة  الالملموسية 
من  كثري  عن  مسؤولتان  الصفتان  وهاتان  ذهنيا(،  أرسها  املستفيد  عىل  يصعب  )التي 

اخلصائص التي متيز اخلدمات عموما عن السلع)2(.
ومتثل »الالملموسية« يف حقيقتها مشكلة كبرية إلدارة العمليات يف املنظمة، وهذا ينعكس 
بشكل خاص عىل معيارية تقديمها للمستهلكني، وبالتايل عىل مستوى األهداف املنجزة. 
وتعمل املنظامت عىل التخفيف من آثار ذلك، عن طريق زيادة االهتامم والعناية بالبيئة املادية 

التي تقدم فيها اخلدمة االجتامعية كلام زادت درجة الالملموسية يف اخلدمة)3(. 
 Inseparability :)2- التالزمية )عدم االنفصال

ويقصد بالتالزم ارتباط اخلدمة االجتامعية بعملية االستهالك املبارش هلا، وكذلك ارتباطها 
بالشخص الذي يتوىل تقديمها، فهي ُتستهلك وقت إنتاجها، وُتنَتج لُتستهلك ويستفاد منها 

يف ذات الوقت)4(.
أما ارتباطها بالشخص الذي يقدمها، فمن الصعب الفصل بني اخلدمة وشخصية العامل 

1- ويلسون وهان قري، 1972م، مرجع سابق، ص43.
2- الضمور، هاين حامد، 2005م، تسويق اخلدمات، مرجع سابق، ص35-24.

3- املرجع السابق، ص26.
4- البكري، ثامر، 2005م، تسويق اخلدمات الصحية، مرجع سابق، ص23.
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الذي يقدمها؛ ألهنا تباع قبل أن ُتنتج وُيستفاد منها، كام أن املستفيد يشارك يف إنتاج اخلدمة 
االجتامعية يف عدة حاالت)1(.

هبذه  اإلنساين  العامل  تالزم  يعني  منها  االستفادة  مع  االجتامعية  اخلدمة  إنتاج  تزامن  إن 
العملية، وتأثريه فيها عىل ثالثة مستويات)2(:

أ- البيئة التي حتدث فيها عملية اإلنتاج واالستهالك أو االستفادة.
ب- األشخاص املشاركون يف اإلنتاج.

ج- العميل »املستفيد«.
وهذه السمة تتطلب وجود صلة وثيقة بني املسوقني ومقدمي اخلدمة، لتأثر عملية التسويق 
بظروف اإلنتاج، وتقديمها إىل املستفيدين، وتأثري ذلك كله يف عملية التجديد واالبتكار يف 

تسويق اخلدمات االجتامعية)3(.
 Inconsistency :)3- عدم التجانس يف املخرجات )االختالف والتنافر

 وتتلخص هذه السمة يف صعوبة إجياد معايري نمطية لإلنتاج يف حالة اخلدمات االجتامعية؛ 
ويعود ذلك لألسباب التالية)4(:

أ- كل نوع من أنواع اخلدمات االجتامعية خيتلف يف طرق قياسه.
ب- عدم قدرة املنظامت املنتجة عىل ضامن مستوى معني ملخرجاهتا.

ج- ال يستطيع املستفيد من اخلدمة احلكم عىل جودة اخلدمة االجتامعية قبل عملية االستفادة 
الفعلية منها.

Perish ability :4- املخزون: الفناء
وكلام  ختزينها،  فرصة  انخفضت  االجتامعية  للخدمة  الالملموسية  درجة  زادت  كلام 
انخفضت فرصة ختزينها ارتفعت درجة الفنائية، وهذا يؤكد عدم قابلية اخلدمات االجتامعية 

للتخزين)5(.

1- املرجع السابق، ص23.
2- الضمور، هاين حامد، 2005م، تسويق اخلدمات، مرجع سابق، ص26.

3- املساعد، زكي، 1997م، التسويق يف املفهوم الشامل، مرجع سابق، ص214.
4- املرجع السابق، ص29.
5- املرجع السابق، ص31.
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ومتثل هذه اخلاصية ميزة للمنظامت اخلدمية، بحيث ُتلغي تكاليف التخزين واإليداع بشكل 
املتاحة لإلنتاج، وزيادة نسب  الطاقة  تذبذب  إىل  املقابل، تؤدي  لكنها يف  أو نسبي،  كامل 

اهلدر جراء الطاقة غري املستثمرة)1(.
Ownership\Title :5- الالملكية

ُأضيف إىل خصائص اخلدمة عموما يف األخرية خاصية عدم متلكها، وينطلق املتخصصون 
يمكنه  وال  مستخدمها،  منها  وينتفع  تستخدم،  كوهنا  من  السمة  هذه  أضافوا  الذين 

متلكها)2(.

المطلب الثاني/ االعتبارات التسويقية لتسويق الخدمات االجتماعية:
هناك  فإن  لتسويقها؛  الرئيسة  والعنارص  االجتامعية،  اخلدمات  متيز  التي  السامت  عىل  بناًء 
عددًا من االعتبارات التي جيب أن هيتم هبا املخطط، والقائم بالتسويق االجتامعي للخدمة 
االجتامعية، حيث إن العوامل املؤثرة يف تسويق اخلدمة االجتامعية ال تقترص عىل العوامل 
اخلاصة باخلدمة ذاهتا، وإنام متتد لتتأثر بالعوامل املؤثرة يف البيئة االجتامعية لعمل املنظمة. 
ويرتبط تسويق اخلدمات االجتامعية بعوامل البيئة املحيطة، أو بيئة عمل املنظمة االجتامعية، 
ويتأثر بأنامط الثقافة واملعايري االجتامعية السائدة، أو ما يمكن تسميته بالعوامل اخلارجية، 

التي يرى الكاتب أن أبرزها يتمثل يف اجلوانب التالية:

أواًل/ درجة الطلب عىل اخلدمة االجتامعية:
والرغبات  احلاجات  إىل  أساسا  يستند  االجتامعية  اخلدمة  تسويق  أن  الدراسات  تؤكد 
اإلنسانية، ويعمل عىل تلبية احتياجات األفراد واجلامعات ورغباهتم، ومساعدهتم يف حل 
ومدى  االجتامعية،  اخلدمة  عىل  الطلب  وحجِم  بدرجِة  مرتبط  فهو  وبالتايل  مشكالهتم؛ 

1- البكري، ثامر،2005م، تسويق اخلدمات الصحية، مرجع سابق، ص24.
2- املرجع السابق، ص 24.
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احلاجة إليها)1(.
لتسويقها  التخطيط  الطلب عىل اخلدمة االجتامعية من كون عمليات  وتتأكد أمهية درجة 
تنطلق من خارج املنظمة إىل داخلها، أي من اجلامهري املستفيدة من اخلدمة إىل املنظمة، حيث 
أفراد  توجهات  عن  مكثفة  معلومات  تطوير  عىل  االجتامعية  للخدمات  املسوقون  يعمل 

املجتمع، ثم بناِء الرسائل االتصالية بالطريقة واألسلوب والتوقيت الذي يناسبهم)2(.
عىل  تعود  التي  املبارشة  والفائدة  واألمهية  بالقيمة  مبارش  بشكل  الطلب  درجة  وترتبط 
املستفيد من اخلدمة، خاصة يف حال توفر املعلومات األساسية عن اخلدمة لدى املستفيد، 

والتي من أمهها)3(:
أ- التسهيالت التي تقدمها املنظمة للمستفيد.

ب- اخلدمات املكملة للخدمة الرئيسة.
ج- الفوائد التي يتمتع هبا املستفيد من طلب اخلدمة.

د- جوانب متيز اخلدمة، خاصة يف حال وجود خدمات منافسة.
ثانيًا / صورة املنظمة املنتجة للخدمة يف املجتمع:

املنظمة ألمهية صورهتا اإلجيابية، ومدى قدرهتا  إدراك  يعتمد تسويق اخلدمات عىل مدى 
صورة  بني  الوثيق  لالرتباط  وذلك  اجلمهور،  لدى  حتسينها  أو  الصورة  هذه  صناعة  عىل 

املنظمة االجتامعية و درجة قبول اخلدمة التي تقدمها والرضا عنها)4(.
ونقل  وتطوير  بتحديد  يتعلق  ما  كل  اخلدمية  للمنظمة  الذهنية  بالصورة  ويقصد 
اخلصائص النسبية التي يمكن ألفراد املجتمع أن يدركوا من خالهلا منتجات املنظمة 
عىل أهنا فريدة ومتميزة ومفيدة، مما ُيضفي عىل هذه املنتجات مكانة متميزة يف أذهان 

اجلمهور)5(.
بني  الثقة  عليه  ُتبَنى  الذي  األساس  االجتامعية  اخلدمة  ملنظمة  الذهنية  الصورة  ومتثل 

1- يعقوب، أيمن، 2003م، التسويق يف املجاالت االجتامعية غري الربحية، الرياض، مكتبة الشقري، ص33.
 .Kotler Philip; )1997(  previous reference  pp23 -2

3- غبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، ص99.
 .Murphy  Patrick. E. & Ben M. Enis. )1985(  previous reference. p266 -4

5- الضمور، هاين حامد، 2005م، تسويق اخلدمات، مرجع سابق، ص171.
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يف  الذهنية  الصورة  أمهية  وتتزايد  خدماهتا.  من  واملستفيدين  للمنظمة  امُلمثِّل  الشخص 
احلاالت التالية)1(:

أ- عندما يتطلب إنتاج اخلدمة مهارات خاصة يرتتب عىل نقصها خماطر حقيقية للمستفيد.
مع  التعامل  ذلك:  مثال  للمستفيد،  مالية  خماطرة  عىل  اخلدمة  أداء  ينطوي  عندما  ب- 

مؤسسات التأمينات االجتامعية.
طلب  من  املتوقعة  املزايا  تصور  االجتامعية  اخلدمة  من  املستفيد  عىل  يتعذر  عندما  ج- 

اخلدمة.
ثالثًا/ مستوى العالقة بني املنظمة ومنظامت املجتمع األخرى:

املستفيدين  بجمهور  اتصاهلا  نجاح  عىل  االجتامعية  املنظمة  يف  االتصال  نجاح  يتوقف  ال 
من خدماهتا؛ بل يمتد ليشمل نجاحها يف االتصال بمنظامت املجتمع األخرى االجتامعية 

وغريها.
ويمثل االتصال بمنظامت املجتمع صيغة معقدة لعملية التفاعل مع املتغريات البيئية املختلفة 
املحيطة باملنظمة، التي ترسم للمنظمة االجتامعية حدود الفرص التسويقية املتاحة هلا داخل 

املجتمع)2(.
تقديم  يف  لُتسِهم  جانبها؛  إىل  املجتمع  يف  األخرى  املنظامت  كسب  إىل  املنظمة  وتسعى 
معلومات عنها وعن منتجاهتا، وتقديم بعض التسهيالت، خاصة من املنظامت االتصالية 

واإلعالمية يف املجتمع)3(.
رابعًا/ مدى كفاءة االتصال يف املنظمة االجتامعية، والوسائل التقنية املستخدمة: 

ويقوم هذا االعتبار املهم عىل قدرة املنظمة االجتامعية عىل استخدام كل أداة اتصالية حسب 
مميزاهتا، لتحقيق أقىص درجات الفعالية والتأثري املضاعف، وهذا يتطلب كفاءة عالية من 

املخططني واملنفذين لعمليات التسويق.

1- غبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، ص96.
2- البكري، ثامر، 2005م، االتصاالت التسويقية والرتويج، مرجع سابق، ص46.

3- املرجع السابق، ص51-50.

الفصل الثالث/ مجاالت التسويق االجتماعي
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ومن العوامل التي حتدد كفاءة االتصال يف املنظمة اخلدمية االجتامعية ما ييل)1(:
أ- حجم املنظمة اخلدمية االجتامعية، ومكانتها مقارنة باملنظامت االجتامعية األخرى التي 

متارس االتصال بنفس اجلمهور.
ب- مدى الكفاءة االتصالية للعاملني يف املنظمة اخلدمية، وأسلوب تعاملهم مع املستفيدين 

من خدمات املنظمة.
عىل  اّطالعهم  ودرجة  فيها،  للعاملني  االتصالية  املهارات  بتنمية  املنظمة  عناية  مدى  ج- 

أهداف وسياسات املنظمة.
إدارة  يف  منها  اإلفادة  ودرجة  احلديثة،  التكنولوجية  لألساليب  املنظمة  تطبيق  مدى  د- 

األنشطة التسويقية.
هـ- مدى القدرة عىل معرفة الصورة الذهنية للمنظمة لدى املستفيدين من خدماهتا.

 .Murphy  Patrick. E. & Ben M. Enis. )1985(  previous reference. pp266 -1
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الفصل الرابع/ تخطيط حمالت التسويق االجتماعي

مفهوم التخطيط التسويقي ومعوقاته:المبحث األول

المطلب األول:
المطلب الثاني:

مفهوم التخطيط التسويقي.

معوقات التخطيط التسويقي االجتماعي.

خطوات تخطيط حملة التسويق االجتماعي:المبحث الثاني

المطلب األول:
المطلب الثاني:

مراحل اإلعداد والتخطيط لحمالت التسويق االجتماعي.

مراحل تنفيذ استراتيجية حملة التسويق االجتماعي.

الفصل الرابع
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تمهيد:

ارتباطا  املنظامت  متارسها  التي  األنشطة  أكثر  كونه  من  أمهيته  االجتامعي  التسويق  يستمد 
أقىص  حتقيق  أجل  من  تتم  التي  العمليات  أمهية  من  وكذلك  املحيطة،  والبيئة  باملجتمع 
ووضع  االجتامعية،  للمنظامت  االتصالية  العمليات  كتخطيط  املمكنة،  النجاح  درجات 

االسرتاتيجيات طويلة املدى.
وتعتمد خطط التغيري االجتامعي يف املجتمعات احلديثة عىل ختطيط وبرجمة أنشطة االتصال 
واملؤسسات  احلكومات  وتستخدم  للمجتمع،  العامة  األهداف  إطار  ضمن  املختلفة، 

احلكومية واألهلية االتصال لتحقيق أهدافها عىل املستويني الفردي واجلمعي.
وهتتم املنظامت االجتامعية احلديثة بالتسويق االجتامعي، وختطط له؛ باعتباره مدخال جديدا 
وفاعال يف عمليات التغيري االجتامعي، وتويل املنظامت واهليئات االجتامعية الكبرية أمهية 
األهداف  وحتديد  الرئيسة،  الفروض  وصياغة  املواقف،  حتليل  حيث  من  للتخطيط  بالغة 

وكيفية حتقيقها.
إن االعتامد عىل التسويق االجتامعي يف عمليات التغيري يرتكز عىل اإلمكانات التي تتيحها أنشطته 
لتخطيطها ورسم سياساهتا، واملداخل الواقعية التي يستخدمها لتغيري السلوك. وتزداد احلاجة 
فيها،  املؤثرة  املتغريات  وتعدد  املعقدة،  لعالقاهتا  نتيجًة  االجتامعية؛  املجاالت  التخطيط يف  إىل 

والتطورات املتسارعة يف العلوم اإلنسانية ذات العالقة، ويف التقنيات والوسائل التكنولوجية.
عىل  والتعرف  االجتامعي،  التسويق  محالت  ختطيط  كيفية  بيان  يستهدف  الفصل  وهذا 
التي متر هبا عملية ختطيط  التسويقي االجتامعي، ومعوقاته، واخلطوات  التخطيط  مفهوم 

احلملة االجتامعية. من خالل حتقيق األهداف التالية:

الفصل الرابع/ تخطيط حمالت التسويق االجتماعي
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وعنارصه  معوقاته،  وأبرز  االجتامعي،  التسويقي  للتخطيط  األساسية  باملفاهيم  التعريف   -1
الرئيسة.

2- حتديد اخلطوات العملية لتخطيط محالت التسويق االجتامعي. 
3- تقسيم مراحل ختطيط محالت التسويق االجتامعي وفق االعتبارات واملربرات املهنية 

واملوضوعية.
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المبحث األول/ مفهوم التخطيط التسويقي، ومعوقاته:

أثبتت املنظامت االجتامعية احلديثة رسعة تطورها، واستجابتها للتغريات احلاصلة يف البيئة 
التسويقية واإلدارية، واإلفادة من العلوم التي تدرس السلوك البرشي واجلمعي والفردي؛ 

مما أضفى عىل خططها وأنشطتها ُبعدًا اسرتاتيجيا. 
خالهلا  من  يتم  عريضة،  وأطر  واسعة،  أسس  عىل  االجتامعي  التسويق  ختطيط  ويعتمد 
اإلنجازات  من  واإلفادة  املختلفة،  االجتامعية  للمنظامت  االتصالية  األنشطة  يف  التحكم 
العلمية املتحققة يف عدد من املجاالت، واألدبيات التي اهتمت بالتسويق واإلدارة، ودراسة 

السلوك البرشي وتنظيم املجتمعات.
وتتسم املنظامت االجتامعية احلديثة بتوظيف التسويق االجتامعي، إلنجاز األهداف اخلاصة، 
واملسامهة يف حتقيق التغيري الفردي واالجتامعي ضمن إطار املجتمع وأهدافه العامة. وتعود 
مكانة التسويق االجتامعي إىل اإلمكانات التي يتيحها للتأثري يف السلوك البرشي، خاصة إذا 

ما متت العناية باجلوانب التالية)1(:
1- حتديد العوائق التي متنع األفراد من ممارسة سلوك مستهدف ومستمر.

1 - رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص81.

الفصل الرابع/ تخطيط حمالت التسويق االجتماعي
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2- تصميم اسرتاتيجية تستخدم مداخل وأدوات تغيري السلوك.
املجتمع  عىل  تطبيقها  قبل  املجتمع  من  صغرية  رشحية  بواسطة  االسرتاتيجية  اختبار   -3

املستهدف ككل.
4- تقييم تأثري الربنامج املطبق عىل املجتمع.

التسويقي، مع عرض لعنارص  للتخطيط  الرئيسة  باملفاهيم  التعريف  املبحث  ويتناول هذا 
التي تواجه  املعوقات  الكاتب  فيتناول  الثاين،  املطلب  أما يف  التسويقي االجتامعي.  املزيج 

عمليات التخطيط للتسويق االجتامعي.

المطلب األول/ مفهوم التخطيط التسويقي: 
تتعدد الرسائل التي ترسلها املنظمة إىل أطراف عملياهتا االتصالية، وتتنوع املعلومات التي 
تنقلها هذه الرسائل، وختتلف االستجابات التي حتدث من اجلمهور، إال أن اهلدف املركزي 

هلا هو حتقيق تأثرٍي فاعل يف قناعات اجلمهور. 
لكل  النهائي  اهلدف  هو  املنظمة  اتصال  لعمليات  اإلجيابية  النتيجة  هذه  إىل  الوصول  إن 
املناسبة،  للوسائل  اختياٍر  دون  إليها  الوصول  يمكن  ال  حالة  وهي  االتصال،  عمليات 
يتم  كله  لطبيعته، وهذا  املالئمة  والرسائل  للرسائل،  املتلقي  اجلمهور  ومعرفة بخصائص 
االسرتاتيجية  خططها  ظل  يف  املنظمة،  اتصال  لعمليات  التسويقي  التخطيط  خالل  من 

لالتصاالت التسويقية.
ويف هذا املطلب حياول الكاتب التعريف باملفاهيم األساسية لعمليات التخطيط التسويقي، 
من خالل تعريف التخطيط التسويقي االجتامعي، وتعريف املزيج التسويقي االجتامعي، 
التسويق  املزيج  بعنارص  بالتعريف  خيتم  ثم  االجتامعية،  التسويقية  احلملة  ومفهوم 

االجتامعي.
أواًل/ تعريف التخطيط التسويقي االجتامعي:

هتدف عملية االتصال إىل حتقيق تأثري يف الطرف اآلخر، من خالل قبوله واستجابته ملحتوى 
الرسالة، وهذا يتطلب أن تكون العملية خمططة حتى حتقق هذه األهداف. وتتزايد احلاجة 



131

للتخطيط كلام زاد حجم اجلمهور املستهدف، وتنوعت خصائصه، كام هو احلال مع مجهور 
املنظامت االجتامعية.

وتبعا لتزايد االهتامم بعمليات االتصال بني املنظامت احلديثة ومجهورها، واجتاهها لالستفادة 
االسرتاتيجي  التخطيط  مهارات  بتنمية  االهتامم  تزايد  فقد  ومهاراته؛  التسويق  آليات  من 
قصرية  التسويقية  لالتصاالت  والتخطيط  املدى(،  طويل  )التخطيط  التسويقية  لالتصاالت 

املدى.
ويعرف التخطيط التسويقي بأنه: »جمموعة النشاطات الرئيسة واملتسلسلة بشكل منطقي، 
والتي تعمل عىل حتديد األهداف وصياغة اخلطط التسويقية«)1(.  أو بعبارة أخرى: »سلسلة 
منطقية من النشاطات الرئيسة التي تضع األهداف التسويقية، وترتمجها إىل خطط لتحقيق 

تلك األهداف«)2(.
ومل تظهر َأيٌّ من الدراسات السابقة تعريفا مستقال للتخطيط التسويقي االجتامعي، إال أن 
»Murray & Odriscal« 1996م، قد اقرتحا نموذجا يرمز إليه بـ »SOSTAC«، أخذ يف 
احلسبان نوع املنظمة ومنتجها، يمكن تبنيه يف أي عملية لتخطيط االتصاالت التسويقية. 
ويركز هذا النموذج عىل رسم االسرتاتيجية، والتكتيك من خالل استقراء رسالة وأهداف 
أجزائها، وحتقيق  بني  الربط  ويعمل عىل حتقيق  عليها،  والرقابة  تنفيذها  ثم  املنظمة، ومن 

التكامل مع األنشطة األخرى يف املنظمة)3(، ويشتمل عىل العنارص التالية)4(:
1- احلالة: )Situation( أين نحن اآلن؟ 

2- اهلدف: )Objective( ما الفعل املرغوب حتقيقه؟
3- االسرتاتيجية: )Strategy( كيف يمكن القيام بذلك؟

جيب  التي  االتصال  أدوات  وما  االسرتاتيجية؟  تفاصيل  ما   )Tactics( التكتيك:   -4
استخدامها؟ ومتى؟

.Philip  Kotler  & Eduwardo L.Roberto: )1989( Previous reference. pp 5- 10 - 1
2 - املرجع السابق، ص20.

.Fill  chris  )1999(  Marketing Communication  2nd ed.  Europe  prentice hall  1999  p14 -3
4 - املرجع السابق، ص15-14.

الفصل الرابع/ تخطيط حمالت التسويق االجتماعي
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5- الفعل: )Action( ما تفاصيل التكتيك؟ وما اخلطوات املطلوبة جلعل كل أداة موضع 
التنفيذ؟

6- الرقابة: )Control( كيف نعرف أين وصلنا ومتى ذلك؟
ثانيًا/ تعريف املزيج التسويقي يف التسويق االجتامعي:

من  لعدد  املنظمة  استخدام  أن  مفاده  رئيٍس،  افرتاٍض  عىل  الرتوجيي  املزيج  فكرة  تقوم 
املنظمة  وإمكانات  املنتج  نوع  بحسب  عنرص،  كل  من  مناسب  وبقدر  جمتمعة،  العنارص 
دراسات  وتؤكد  للمنظمة.  التسويقية  األهداف  من  كبريا  قدرا  سيحقق  السوق؛  وطبيعة 
التسويق أنه كلام استخدمت املنظمة مزجيا تسويقيًا مناسبًا، تتكامل فيه املتغريات واألنشطة 

التسويقية، متكنت من حتقيق أهدافها النهائية، املتمثلة يف كسب ثقة مجاهريها)1(.
بأنه: »جمموعة متغريات حمكومة، يمكن للمنشأة أن تستخدمها  التسويقي  املزيج  وُيعرف 
بكفاءة للتأثري يف استجابات اجلمهور«)2(. أو هو: »جمموعة العنارص واملتغريات، التي يمكن 
التحكم فيها والسيطرة عليها من جانب املنظمة، وتوظيفها لتحقيق أهدافها التسويقية، من 

خالل التأثري اإلجيايب عىل مستهلكي منتجاهتا وخدماهتا التي تقدمها«)3(.
املتغريات،  من  بعدد  وتأثرت  التسويقي،  للمزيج  الباحثني  تعريفات  تعددت  وقد 
أن  الباحث  ويرى  اخلارجية.  وبيئتها  املنتجة،  املنظمة  وطبيعة  املنتج،  نوع  أمهها:  من 
للتسويق  الرئيسة  املفاهيم  من  عدد  إىل  تشري  التسويقي  للمزيج  السابقة  التعريفات 

االجتامعي، هي:
1- أن املزيج التسويقي تفاعل بني سياسات املنظمة وأنشطتها االتصالية املختلفة.

2- أنه يعطي ضامنات عالية لتحقيق التأثري املستهدف.
3- أنه يمثل األدوات الرئيسة لتلبية احتياجات اجلمهور، وحتقيق أهداف املنظمة.
4- إمكانية التحكم فيه، وتغيريه وتطويره من وقت آلخر، طبقا ملتغريات السوق.

 Kotler  Philip. )1979( Marketing Management: Analysis  Planning and control 3rd Edition  Previous reference.  -1
.pp59

2- املرجع السابق، ص60-59.
3- النجار، نبيل احلسيني، 1993م، اإلعالن واملهارات البيعية، القاهرة، مكتبة عني شمس، ص30.
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التسويقي  املزيج  عنارص  يف  املتنامي  التوسع  إىل  االجتامعي  التسويق  أدبيات  وتشري 
االجتامعي، سعيا من الباحثني لوضع العنارص املالئمة لطبيعته، واملنسجمة مع بيئة عمل 

املنظمة االجتامعية، حيث تطور املزيج التسويقي االجتامعي عىل النحو التايل)1(:
اقرتحه  الذي  التسويقي  املزيج  مفهوم  بتطبيق  1971م   )Kotler & Zaltman( قام   -1
القضايا  عىل  الرتويج(  املكان،  السعر،  )املنتج،  املألوفة:  األربعة  بعنارصه   )McCarthy(

االجتامعية(.
1989م يف مفهوم املزيج التسويقي االجتامعي ثالثة   )Kotler & Roberto( 2- أضاف
 ،presentation )التقديم(  العرض  وطريقة   ،personnel األفراد  هي:  أخرى،  عنارص 

.process والعملية
.participation 1994م بإضافة عنرص رابع وهو مسامهة العميل )Shewchuk( 3- قام

4- أخريا، أضاف )Weinreich( 1999م ثالثة عنارص، هي: مشاركة أجهزة ومنظامت 
.politics والسياسة ،policies والسياسات ،partnership أخرى

ثالثا/ مفهوم احلملة التسويقية االجتامعية:
يقصد باحلملة التسويقية االجتامعية العملية التفاعلية بني املنظمة االجتامعية ومجهورها، عرب 
مراحل عملية التسويق التي متتد من مرحلة ما قبل اإلنتاج إىل ما بعد عملية تبني السلوك أو 
طلب اخلدمة، وال تقترص أهدافها عىل حتقيق تبني السلوك أو طلب اخلدمة، بل إهنا تسعى 

إىل تكوين الصورة املميزة واملؤثرة هلا يف املجتمع)2(. 
وهتدف احلملة التسويقية االجتامعية إىل توعية اجلمهور بأبعاد املشكالت االجتامعية التي 

يعاين منها املجتمع، أو الوقاية من هذه املشكالت، يف إطار تنمية املجتمع وتطويره.
وبحسب الدراسات األمريكية، فإن احلملة التسويقية االجتامعية هي نتاج املزيج التسويقي، 
وتدخل ضمن إطار احلمالت اإلعالمية، التي تؤكد الدراسات أهنا الوسيلة األفضل للتأثري 

يف معرفة واجتاهات وسلوك األفراد)3(.

1- رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص48.
.Philip  Kotler  & Eduwardo L.Roberto: )1989( Previous reference. pp5- 10 -2

.Salamon  Charles T )1992( Previous reference. pp. 346 -3

الفصل الرابع/ تخطيط حمالت التسويق االجتماعي
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رابعًا/ عنارص املزيج التسويقي يف التسويق االجتامعي:
للتباينات  نظرًا  االجتامعي؛  التسويق  يف  بالغة  أمهية  التسويقي  املزيج  عنارص  تكتسب 
التسويقي  املزيج  مفهوم  ويقوم  املزيج.  هذا  عنارص  حتديد  يف  الدارسني  بني  حدثت  التي 
االجتامعي  التسويق  ويعتربها  اجلمهور،  إرضاء  الرئيسة:  التسويق  فكرة  عىل  االجتامعي 

الغاية التي يسعى لتحقيقها؛ الرتباط رضا اجلمهور بدرجة االقتناع.
وقد أكدت الدراسات املتخصصة يف هذا اجلانب أن رضا اجلمهور مرتبط بالقدرة عىل تصميم 
مزيج تسويقي مناسب)1(. وتتمثل عنارص املزيج التسويقي ـ عموما ـ يف العنارص الرئيسة 

.Promotion :والرتويج ،Place :واملكان ،Pricing :والتسعري ،Product :التالية: املنتج
ويف التسويق االجتامعي يضاف إليها عدد من العنارص األخرى، هي)2(:

.People 1- الناس
.Process 2- العملية

 .presentation )3- طريقة العرض )التقديم
.participation 4- مسامهة العميل

 .partnership 5- مشاركة أجهزة ومنظامت أخرى
 .policies 6- السياسات

.politics 7- السياسة
ويعود هذا االختالف يف عنارص املزيج التسويقي االجتامعي عن املزيج التسويقي العام إىل 
ونوع  املستهدفة،  السوق  للمنظمة، وطبيعة  املتاحة  االجتامعي، واإلمكانات  املنتج  طبيعة 

املنافسة، والفوائد التي تتحقق للمجتمع واألفراد.
وفيام ييل تعريف بكل عنرص من هذه العنارص:

Product :أواًل: املنتج
يعرف Stanton William املنتج بأنه »جمموعة من الصفات امللموسة وغري امللموسة، بام يف 

.Murphy  Patrick E. and Ben M. Enis.  )1995( Previous reference. pp.24 -1
.Baker  Michael J.  )1995(  The Marketing Book  3rd. Ed. )U.K: Butterworth- Heineman  pp673- 674 -2
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ذلك الشكل، السمعة، املكانة التسويقية، التي يقبلها الفرد كعرض ُمِشبٍع للحاجة«)1(.        
املستهدف،  اجلمهور  إىل  تقديمه  يتم  الذي  العرض  هو  املنتج  أن  التعريف  من  ويتضح 
والعمل من خالل أنشطة التسويق عىل رفع مستوى الطلب عليه لدى هذا اجلمهور. كام 

يتضح من التعريف شموله للمنتج االجتامعي غري امللموس.
وتؤكد دراسات التسويق االجتامعي أن املنتج يف التسويق االجتامعي يشتمل عىل األنواع 

التالية)2(:
1- األفكار: ويقصد هبا القيم، والوعي، والسلوكيات االجتامعية.  

2- اخلدمات االجتامعية: وهي كل اخلدمات االجتامعية غري امللموسة.
3- املنظامت: ويقصد هبا املؤسسات االجتامعية.

م كرموز للمجتمع. 4- الشخصيات: ويقصد هبا الشخصيات التي ُتقدَّ
Pricing :ثانيًا/ السعر

يف التسويق االجتامعي يتضمن سعر املنتج االجتامعي ما هو أبعد من جمرد التكلفة املادية، 
حيث ينظر إىل السعر أو الثمن أنه كل ما يبذله اجلمهور للحصول عىل املنتج، سواء كان 
ذلك جمهودا بدنيًا أو ذهنيًا أو نفسيًا أو تضحية معينة تبذل كرشط أسايس للحصول عىل 

املنتج)3(.
َقة جمانية من  وتعود أسباب ذلك إىل أنه عادة ما تكون اخلدمات واألفكار االجتامعية املسوَّ
حيث السعر املادي، كام أن هناك عوامل أخرى تؤثر يف عمليات تسعري املنتجات االجتامعية، 

بعيدا عن التكلفة النقدية، منها)4(:
1- مرونة الطلب.

2- مدى املنافسة التسويقية بني املنظامت التي تقدم اخلدمة نفسها.
أو  مجاهريها،  رضا  درجة  زيادة  يف  كرغبتها  لتحقيقها،  املنظمة  تسعى  التي  األهداف   -3

1- غبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، ص83.
  .Kotler  Philip; )1997( Previous reference. pp45 -2

 Rice. Ronald  E. & Willim  J. pasily  )1981(  Public Communication campaigns (U.S.A: Sage publication. - 3
.Inc. pp. 282- 283

4- املرجع السابق، ص282- 283.

الفصل الرابع/ تخطيط حمالت التسويق االجتماعي
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حتسني مكانتها التسويقية.
4- الرغبة يف املحافظة عىل الصورة الذهنية للمنظمة.

ويقوم املسوق االجتامعي بتحديد سعر املنتج االجتامعي، عىل افرتاض أن أفراد اجلمهور 
يقومون باملقارنة بني التكاليف واملنافع املرتبطة باملنتج، وأن التبني للمنتج مرتبط بإدراكهم 

لزيادة حجم املنافع عىل التكاليف.
Place :ثالثًا/ املكان

املستهدف.  املنتج متاحًا من خالهلا للجمهور  التي يكون  التوزيع  باملكان قنوات  ويقصد 
وتعرف قناة التوزيع بأهنا: »القناة التي ينتقل من خالهلا املنتج )سلع، أفكار، خدمات( من 

مصدره إىل اجلمهور املستهدف، بام يسهم يف حتقيق املنافع الزمانية واملكانية«)1(.
من  يمكن  التي  هي  املقصودة  القنوات  فإن  امللموس(  )غري  االجتامعي  املنتج  حالة  ويف 
خالهلا الوصول إىل اجلمهور املستهدف، إما لتزويدهم باملعلومات عن املنتج، أو لتدريبهم 
عىل استخدامه، وبام يسمح بتحويل الدافعية إىل ترصف أو سلوك. ويتطلب التخطيط هلذا 

العنرص اختيار أو إقامة منافذ مناسبة من حيث األعداد واألحجام واملواقع)2(.  
Promotion :رابعًا/ الرتويج

املزيج  عنارص  من  غريه  مع  واملتفاعل  األشكال،  املتعدد  »العنرص  بأنه:  الرتويج  ويعرف 
التسويقي، واهلادف إىل حتقيق عملية االتصال الناجح، بني ما تقدمه املنظامت من منتجات 

ورغبات وحاجات اجلمهور، وفق إمكاناهتم وتوقعاهتم«)3(.
َوُيعربِّ الرتويج يف التسويق االجتامعي عن اسرتاتيجية االتصال )اإلقناع(، التي تستهدف 
جعل املنتج مألوفا ومقبوال ومرغوبا لدى اجلمهور، ويشتمل عىل اإلعالن، والنرش، والبيع 

الشخيص، وتنشيط التبني، والعالقات العامة)4(.
الرتويج  فإن عملية  للتسويق االجتامعي،  التخطيط  السابقة يف جمال  الدراسات  وبحسب 

1- غبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، ص87.
2- رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص50.

3- الصحن، حممد فريد، 1996م، إدارة التسويق، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، ص243.
.Dong  Mohr  Mckanzie  Previous reference. pp15- 16 -4
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تقوم عىل شقني أساسيني، مها)1(:
اخلدمة،  أو  الفكرة  عن  والبيانات  واملعلومات  احلقائق  من  ومتدفق  مناسب  مستوى   -1

وتقديمه يف الشكل والوقت املناسبني.
حاالت  تعظيم  طريق  عن  وذلك  املنتج،  مع  التعامل  ورضورة  بأمهية  اجلمهور  إقناُع   -2

الشعور واإلدراك لدهيم، وَحثِّهم عىل إشباع رغباهتم من خالل املنتج.
Personnel  خامسًا/ األفراد

ويقصد هبم األفراد القائمون بتوصيل املنتج االجتامعي إىل اجلامهري املستهدفة. وقد أضيف 
1989م؛ باعتباره عنرصا أساسًا يف إنتاج   )Kotler & Roberto( هذا العنرص بواسطة
املبارش مع  أو غري  املبارش  االحتكاك  األفراد عىل  ولقدرة  االجتامعية،  األفكار واخلدمات 

اجلمهور املستهدف)2(.
ويتطلب اختيار األفراد املسوقني للمنتج دقة عالية من املنظمة؛ نظرًا لالعتبارات التالية)3(:

السلوك  ودوافع  اإلنسانية،  العالقات  يف  اخلربة  إىل  االجتامعيني  املسوقني  حاجة   -1
البرشي.

واالستشارات  التخطيط  وسبل  واإلعالم،  االتصال  وسائل  استخدام  إىل  حاجتهم   -2
العلمية.

3- أمهية معرفتهم ودرايتهم بدور اجلامعات املرجعية وتأثريها عىل اجلمهور.
4- أمهية إدراكهم للخلفيات السياسية والقانونية واالجتامعية للمجتمع.

5- رضورة تلقيهم تدريبًا عمليًا عىل التسويق.
Presentation سادسًا/ العرض أو التقديم 

1989م،   )Kotler & Roberto( »بواسطة »كوتلر« و«روبرتو العنرص  وقد أضيف هذا 
نتيجة  التي سيخرج هبا  الفوائد  أو  ل عليها اجلمهور،  التي سيتحصَّ به: »العنارص  ويقصد 

1- مريدن، بوران، 2001م، ختطيط محالت التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص66.
2- رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص48و51.

3- مريدن، بوران، 2001م، ختطيط محالت التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص70.
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تبني املنتج االجتامعي أو استخدامه«)1(.

Process سابعًا/ العملية
1989م،   )Kotler & Roberto( و»روبرتو«  بواسطة»كوتلر«  العنرص  هذا  أضيف  وقد 
املستخدمة،  التكنولوجيا  ومستوى  املتخذة،  واإلجراءات  »السياسات  بالعملية:  ويقصد 
ق االجتامعي، ونظام التعامل«)2(. وبمعنى آخر، فإهنا »تعبري  ودرجة املرونة التي يملكها امُلسوِّ

عن اخلطوات التي َيتَّبعها اجلمهور للحصول عىل املنتج االجتامعي، أو تغيري السلوك«)3(.
)participation( ثامنًا/ مشاركة أو مسامهة العميل

1994م، عن مسامهة اجلمهور   )Shewchuk( وُيعربِّ هذا العنرص، الذي أضيف بواسطة
يف ختطيط وتنفيذ املنتج الذي حيتاج إليه، أو القضية التي يرغب يف املسامهة يف حلها)4(، من 
خالل املواصفات التي متثل قاساًم مشرتكًا بني اجلمهور، ويتم احلصول عليها من خالل مجع 

البيانات واملعلومات عن اجلمهور املستهدف، قبل تصميم العرض الذي سيقدم له. 
)partnership( تاسعًا/ مشاركة أجهزة أخرى

فإنه ليس  العالقة هبا، وبالتايل  بتعقيداهتا، وتعدد اجلهات ذات  القضايا االجتامعية   تتسم 
بمقدور املنظمة االجتامعية )وكيل التغيري( بمفردها أن حتقق النتائج املرسومة، إال بمشاركة 
فريق من املنظامت ذات العالقة، والتي يتطلب حتديدها دقًة عالية من خالل معرفة املنظامت 

التي تسعى إىل أهداف مماثلة)5(.
)policies( عارشًا/ السياسات

ال يتوقف نجاح برامج التسويق االجتامعي عىل تغيري السلوك فحسب، بل يمتد إىل مدى 
ثم  العادات، ومن  إىل  التغيريات اإلجيابية، واالرتقاء هبا  املحافظة عىل  املجتمع عىل  قدرة 
القيم االجتامعية، وهذا يتطلب عددًا كبريًا من العنارص املكملة واملؤيدة لربامج التسويق 

.Philip  Kotler  & Eduwardo  L.Roberto: )1989( Previous reference. pp 5 -1
 .Dong  Mohr  Mckanzie  Previous reference. pp18 -2

3-  املرجع السابق، ص25-18.
4- املرجع السابق، ص25-18.
5 - املرجع السابق، ص25-18.
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االجتامعي، التي تتطلب يف بعض األحيان تعديل بعض السياسات، أو استحداث سياسات 
أخرى من أجل ذلك)1(.

)Diplomatic( حادي عرش/ الدبلوماسية
معقدة  تكون  االجتامعي  التسويق  يتناوهلا  التي  االجتامعية  القضايا  من  الكثري  أن  وتعني 
لتيسري الوصول إىل  املنظامت  الدبلوماسية )السياسة( مع  ومثرية للجدل، وتتطلب بعض 

اجلامهري املستهدفة، أو التصدي لألطراف املعارضة)2(.

المطلب الثاني/ معوقات التخطيط التسويقي للتسويق االجتماعي: 
متهيد:

لتسويق  فاعلة  اسرتاتيجية  لبناء  الرضورية  األوىل  اخلطوة  أن   )Doug Mckanzie( يرى 
عملية  تعيق  التي  واملوانع  املعوقات  وتعريف  حتديد  هي  االجتامعية،  والقضايا  املشكالت 
التخطيط للتسويق االجتامعي)3(. حيث يكتنف عملية التخطيط لالتصاالت التسويقية الكثري 

من الصعوبات واملعوقات، باعتبارها عمليات استقراٍء واسترشاٍف للمستقبل، من أمهها:
1- معوقات إدارية وفنية: ومنها)4(:

أ- رضورة الفهم واالستيعاب الكامل لعملية التخطيط يف املجتمع.
ب- رضورة الفهم واالستيعاب الكامل لالتصاالت التسويقية والرتويج.

 ج- الشمولية املطلوبة يف اخلطط التسويقية، واملستمدة من اخلطة التسويقية الكلية للمنظمة 
وملؤسسات املجتمع األخرى.

2- معوقات مرتبطة بسامت القضية االجتامعية: ومنها)5(:
أ- رضورة دراسة وفهم سلوك الفرد املستهدف فهاًم كاماًل.

1- املرجع السابق، ص25-18.
2 - املرجع السابق، ص25-18.

3 - رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص81.
4 - البكري، ثامر، 2006، االتصاالت التسويقية والرتويج، مرجع سابق، ص119.

5 - املرجع السابق، ص119.
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ب- رضورة دراسة وفهم بيئته االجتامعية، واملتغريات الفاعلة فيها، باعتبار الفرد أساس 
وحمور كل األنشطة التي تؤدى يف املنظمة. 

ج- ما يرتبط بذلك من الصعوبات عىل صعيد املناهج البحثية واألدوات العلمية.
3- معوقات مرتبطة باجلوانب املادية: ومنها)1(:

أ- تكاليف التخطيط بالنسبة للمنظامت االجتامعية الصغرية. 
ب- االعتامد عىل املوارد والدعم احلكومي.

وفيام ييل سيفصلها الباحث بحسب جمايل التسويق االجتامعي )تسويق األفكار االجتامعية، 
وتسويق اخلدمات االجتامعية(:

أواًل/ عقبات تسويق األفكار االجتامعية:
سامت  عن  الناجتة  التسويقية  العقبات  بعض  االجتامعية  األفكار  تسويق  عملية  تعرتض 
من  جمموعة  الباحث  حرص  وقد  فيه،  تعمل  الذي  املجتمع  وطبيعة  االجتامعية،  الفكرة 
العقبات التي عرضها بعض الباحثني يف هذا املجال، وهي عقبات تواجه تسويق األفكار يف 
املجتمعات الغربية، وتتصل بطبيعتها، ومن اخلطأ تعميمها عىل كافة املجتمعات البرشية، 
قرهبا  حسب  وارتباطًا  اتساقًا  أكثر  تكون  أن  يفرتض  التي  اإلسالمية،  املجتمعات  خاصة 
أو بعدها من قيم اإلسالم، وبالتايل فإن اقرتاهبا من القيم اإلسالمية يعني أهنا بيئٌة مناسبٌة 
معها  التعامل  يمكن  فئات  يف  انحساره  أو  الرصاع  النعدام  االجتامعية،  األفكار  لتسويق 
بسهولة وفق أساليب اإلسالم يف هذا الشأن. وعليه، يمكن إمجال العقبات التي وردت يف 

دراسات التسويق االجتامعي عىل النحو التايل:
1- عقبات متعلقة باملجتمع )السوق(: )التحليل، التجزئة(:

متثل عمليات حتليل املجتمع )السوق(، وجتزئة اجلمهور بناًء عىل عمليات التحليل، أساسا 
االجتامعي  التسويق  يف  )املجتمع(  املستهدفة  السوق  أن  إال  احلديث،  التسويق  أسس  من 
حتتاج إىل بيانات ختتلف يف مضموهنا وسبل توظيفها عن التسويق بشكل عام. وعليه، فإن 

1 - املرجع السابق، ص119.
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عقبات التسويق االجتامعي املتعلقة بالسوق يمكن إمجاهلا يف جانبني، مها:
جمال  يف  السوق  أن  1981م   Bloom and Novelli يرى  )السوق(:  املجتمع  حتليل  أ- 
التسويق االجتامعي يكون غالبا صعب التحليل؛ إذ إن هذا النوع يتعامل مع جماالت غري 
ملموسة، حتتاج إىل جمهودات ضخمة لتغيريها عىل املدى الطويل)1(. ووفق رؤية الباحثني، 

فإن أبرز تلك املشكالت تتمثل يف اجلوانب التالية)2(:
كافية  ثانوية  بيانات  توافر  وصعوبة  السوق،  لتحليل  الالزمة  البيانات  جتميع  صعوبة   -1

وجيدة عن اجلمهور.
2- صعوبة توافر مقاييس تتصف بالصدق والثبات خلصائص اجلمهور.

3- صعوبة حتديد التأثري النسبي للُمؤثِّرات املختلفة عىل سلوك اجلمهور.
4- صعوبة توفري التمويل الالزم لبحوث حتليل السوق.

ويرى الباحث أن حتليل املجتمعات اإلسالمية ينطلق من ربط حركة الناس وأفعاهلم بالقيم 
الدينية الثابتة، وحتديد درجة القرب أو البعد عن الصورة املثالية للمجتمع اإلسالمي، وهذا 

أهم مقومات القياس، وإن كانت بعض الصعوبات السابقة ممكنة احلدوث. 
تقسيم  عملية  أن  1981م،   Bloom and Novelli يرى  )السوق(:  املجتمع  جتزئة  ب- 

السوق يف التسويق االجتامعي إىل قطاعات متجانسة تواجه العقبات التالية)3(:
1- استهداف املؤسسات االجتامعية الوصول إىل أكرب عدد ممكن من قطاعات املجتمع، 

وعدم جتاهل أيٍّ منها، جيعل االستفادة من التجزئة غري ممكنة.
2- عدم توفر بيانات سلوكية دقيقة الستخدامها يف حتديد القطاعات املستهدفة، خاصة يف 

القضايا ذات اخلصوصية.
3- غالبا ما تكون القطاعات املستهدفة يف اسرتاتيجيات التسويق االجتامعي حتمل اجتاهات 

سلبية نحو التغيريات االجتامعية.
وهنا يكمن احلل يف توافر درجة كبرية من التجانس يف املجتمعات اإلسالمية، التي تصدر 

1 - غبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، ص113.
2 - رشف، خالد حممد، 2005م،  التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص65.

3 - املرجع السابق، ص67-65.
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تنوعت  مهام  القيم  تطبيقات  باعتبار  الثابتة،  الدينية  القيم  من  احلياة  يف  وفعلها  حركتها 
وسائلها وتعددت أشكاهلا تعود إىل أصل واحد، هو القيمة الثابتة.

2- عقبات تتعلق بعنارص املزيج التسويقي )املنتج، التسعري، التوزيع(:
يمكن إمجاهلا يف اجلوانب التالية:

الفكرة االجتامعية،  العقبات حول خصائص  املنتج: ترتكز هذه  أ- مشكالت اسرتاتيجية 
وعدم قدرة املسوق االجتامعي عىل تعديل هذه اخلصائص، واملحاوالت التي يبذهلا لتعديل 
املشكالت  عىل  والتغلب  االجتامعية،  األهداف  لتحقيق  للجمهور،  اإلدراكية  اخلصائص 
الناشئة عن خصائص األفكار االجتامعية. وتتلخص هذه العقبات واملشكالت يف النقاط 

التالية)1(:
1- عدم مرونة القضايا االجتامعية، مما يعني صعوبة تطوير خطة املنتج؛ لصعوبة إجياد منتج 

بديل يقبله اجلمهور، وحيمل فكرة املنتج السابق له.
ٍط وواضح وذي معنى للمنتج، يتم االعتامد عليه يف تصميم  2- صعوبة تكوين مفهوم ُمبسَّ

برنامج تسويقي وبرنامج اتصاالت.
3- صعوبة تطوير اسرتاتيجية فعالة ومقبولة لتحديد املركز التنافيس للمنتج االجتامعي يف 

السوق.
ب- مشكالت اسرتاتيجية التسعري: هتدف اسرتاتيجية تسعري األفكار االجتامعية إىل تقليل 
العوائق املادية التي قد متنع اجلمهور من تبني السلوك املستهدف، والعمل عىل التخفيف من 

الصعاب التي قد تواجههم. وتتلخص هذه العقبات واملشكالت يف النقاط التالية)2(:
منها:  واحد،  آٍن  يف  جوانب  عدة  يف  التكاليف  تقليل  حماولة  عىل  الرتكيز  تتطلب  أهنا   -1

املادي، والنفيس، واجلهد، والوقت، للجمهور املتبني للسلوك املستهدف.
ُلها  2- صعوبة قيام املسؤولني عن التسويق االجتامعي بقياس وتقييم التكاليف التي يَتحمَّ

متبني السلوك املستهدف. 

1 - املرجع السابق، ص68.

2 - املرجع السابق، ص68.
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ج- مشكالت اسرتاتيجية التوزيع: يعتمد نجاح تسويق األفكار عىل قدرة املخططني عىل 
اختيار وسطاء التوزيع املناسبني، وحتديد طرق اإلرشاف عىل عمليات التوزيع. وبناء عىل 

ذلك، فإن تسويق األفكار يواجه عقبتني، مها)1(:
وفق  ويقدموهنا  معها،  يتفاعلون  للفكرة  موزعني  أو  وسطاء  عىل  احلصول  صعوبة   -  1

اخلطط املعدة.
2 - صعوبة رقابة الوسطاء واملوزعني يف حال توفرهم.

3- عقبات تتعلق بعمليات االتصال:
 يرى Murphy 1985م، أنه بام أن األفكار تسوق عن طريق األفراد واملنظامت االجتامعية، 
األنشطة  استخدام  ويساء  علمية،  غري  بطرق  يستخدم  ما  غالبا  االجتامعي  التسويق  فإن 
يف  االتصال  لعمليات  املنتظمة  املامرسة  أن   Rothschild ويرى  والرتوجيية)2(.  التسويقية 
التسويق االجتامعي أمر رضوري، حتى تقبل الفكرة، ويقرتن القبول بتغري يف سلوك الفرد، 
وهو ما يتطلب معلومات عن الفكرة، فضال عن رضورة أن تتوافق مع معتقدات األفراد 
بالتسويق  القائم  عىل  السهل  من  ليس  ملموسة،  غري  جماالت  وهي  السابقة،  واجتاهاهتم 

االجتامعي التعرف عليها)3(. ومن أبرز العقبات املتعلقة بالعمليات االتصالية ما ييل)4(:
التسويق  يف  االتصالية  والوسائل  الطرق  اختيار  يتطلب  االتصال:  طرق  حمدودية  أ- 

االجتامعي مراعاة الفئات املستهدفة، وهو ما يصعب حتديده بدقة.
ب- احلاجة إىل الرشح املطول للرسائل: يتطلب تسويق األفكار رشحا مطوال للموضوع 
أو الفكرة املسوقة، وهذا يعني ِزياَدَة وقِت االتصال، ويعني يف الوقت نفسه أن الرسائل يف 

التسويق االجتامعي تكون أطول من رسائل التسويق التجاري.
ج- احلذر يف استخدام األساليب اإلعالمية: حتى ال تتصادم مع التعاليم الدينية أو األعراف 
والعادات املعتربة يف املجتمع، باعتبارها عوامل فاعلة يف حتديد األساليب املستخدمة، وأي 

1- املرجع السابق، ص69. 
.Murphy  Patrick. E. & Ben M. Enis. )1985( Marketing )U.S.A: Scoot Forsman and Company(. p p258 -2

3- غبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، ص113.
4- رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص69-68.
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تعارٍض بينها وبني مبادئ وقيم اجلمهور سيؤدي إىل نتائج عكسية.
د- ارتباط الفكرة االجتامعية بمقدمها)1(: ترتبط الفكرة االجتامعية مبارشة بمقدمها، ويرتبط 
مدى قبوهلا ورفضها إىل حد كبري بمدى اإليامن والثقة باملصدر، الذي غالبا ما يكون منظمًة 

اجتامعيًة غري ربحية.
4- عقبات إدارية )التنظيم، التخطيط، التقييم(:

ختصصا  واملتخصصة  َبة  املدرَّ اإلدارية  واملهارات  الكوادر  بتوافر  احلديثة  املنظمة  تتصف 
دقيقا يف مجيع املجاالت التي تغطي وظائفها. ومن هنا، فإن أي قصور يف اجلوانب التنظيمية 
للمنظمة سينعكس سلبا عىل الوظائف التي تؤدهيا. وعليه، فإن أبرز العقبات اإلدارية التي 

تعوق تسويق األفكار يمكن إمجاهلا يف اجلوانب التالية)2(:
أ- عقبات التنظيم: قلة وجود الكفاءات التي متتلك املهارات املناسبة للتسويق االجتامعي، 

يف جوانب التخطيط االسرتاتيجي وتنفيذ االسرتاتيجيات)3(.
قني لألفكار االجتامعية باستخدام األنشطة التسويقية  ب- عقبات التخطيط: عدم ثقة امُلسوِّ

والرتوجيية، مما يؤدي إىل اتباع بعض األساليب األقل تأثريا عىل اجلمهور)4(.
ج- عقبات التقييم: ومن أمهها العقبات التالية:

1- صعوبة قياس مدى توافق األفكار املطروحة مع قيم وعادات واجتاهات األفراد، ومدى 
ُل عائقا أمام عملية تغيري السلوك)5(. وهذه العقبة إن  توفر معلومات كافية عنها، مما ُيَشكِّ
صحت عىل املجتمعات الغربية، فإهنا ال تصح يف جمتمع إسالمي يمتلك أحكاما ِقَيميَّة حتدد 

احلق من الباطل، واحلسن من القبيح، والنافع من الضار. 
2- صعوبة تقييم فعالية الربامج التسويقية؛ بسبب صعوبة حتديد مقياٍس للفعالية)6(.

التسويقية يف حتقيق األهداف املخططة، أو مدى  3- صعوبة تقييم مدى مسامهة الربامج 

1 - مريدن، بوران، 2001م، ختطيط محالت التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص59.
.Murphy  Patrick. E. & Ben M. Enis . )1985(  previous reference  pp259 - 2
3- رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص70-69.
.Murphy  Patrick. E. & Ben M. Enis . )1985(  previous reference  pp259 -4

5- املرجع السابق، ص259.
6- رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص70-69.
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املسامهة يف النتائج النهائية)1(. 
ثانيًا/ عقبات تسويق اخلدمة االجتامعية:

الناجتة عن سامهتا،  التسويقية  العقبات  تعرتض عملية تسويق اخلدمات االجتامعية بعض 
القدرة  باعتبار  هبا؛  سابق  علٍم  عىل  ذ  وامُلنفِّ اخلدمات  لتسويق  ط  امُلخطِّ يكون  أن  ُيفرتض 
عىل جتاوزها والتعامل معها من أبرز عوامل نجاح التسويق االجتامعي. ويمكن إمجاهلا يف 

العقبات التالية:
1- عقبات متعلقة بالسوق: )التحليل، التجزئة(:

نظرا  املجتمع؛  أفراد  ورغبات  حاجات  لكافة  االستجابة  االجتامعية  املنظمة  عىل  يصعب 
ألعدادهم الكثرية، وتنوع حاجاهتم. ومن هنا، كان ال بد للمنظامت االجتامعية من حتليل 
السوق وجتزئته؛ حتى تتمكن من حتقيق أهدافها. إال أن هناك بعض العقبات التي تعرتض 

عمليات حتليل السوق وجتزئته، يمكن إمجاهلا يف جانبني، مها:
تواجه  التي  العقبات  فإن  الفصل،  هذا  يف  األول  املبحث  من  تبني  كام  السوق:  حتليل  أ- 
1981م،   )Bloom and Novelli( رؤية  وفق  االجتامعي،  املنتج  سوق  حتليل  عمليات 
تشمل جمال تسويق اخلدمات االجتامعية. ويعود ذلك لكون التحليل يتعامل مع جماالت 
رؤية  ووفق  الطويل)2(.  املدى  عىل  لتغيريها  ضخمة  جمهودات  إىل  حتتاج  ملموسة،  غري 

الباحثني، فإن أبرز تلك املشكالت تتمثل يف اجلوانب التالية)3(:
كافية  ثانوية  بيانات  توافر  وصعوبة  السوق،  لتحليل  الالزمة  البيانات  جتميع  صعوبة   -1

وجيدة عن اجلمهور، وصعوبة توفري التمويل الالزم للبحوث.
2- صعوبة توافر مقاييس تتصف بالصدق والثبات خلصائص اجلمهور، وصعوبة حتديد 

التأثري النسبي للمؤثرات املختلفة عىل سلوك اجلمهور.
ب- جتزئة السوق: وكذلك فإن عملية تقسيم السوق يف تسويق اخلدمات االجتامعية تواجه 

1- املرجع السابق، ص70-69.
2- غبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، ص113.

3- رشف، خالد حممد، 2005م،  التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص65.
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العقبات التي حددها )Bloom and Novelli( 1981م، عىل النحو التايل)1(:
1- استهداف املؤسسات االجتامعية الوصول إىل أكرب عدد ممكن من قطاعات املجتمع، 

وعدم جتاهل أيٍّ منها؛ مما يقلل من فرص االستفادة من التجزئة.
2- عدم توفر بيانات سلوكية دقيقة الستخدامها يف حتديد القطاعات املستهدفة، خاصة يف 

القضايا ذات اخلصوصية.
3- غالبا ما تكون القطاعات املستهدفة يف اسرتاتيجيات تسويق اخلدمات االجتامعية حتمل 

اجتاهات سلبية نحو التغيريات االجتامعية.
2- عقبات تتعلق بعنارص التسويق )املنتج، التسعري، التوزيع(: 

االجتامعي  املسوق  قدرة  االجتامعية، ومدى  اخلدمة  العقبات حول خصائص  ترتكز هذه 
عىل التعامل مع هذه اخلصائص، ويمكن إمجاهلا يف اجلوانب التالية:

أ- مشكالت اسرتاتيجية املنتج: تتلخص عقبات ومشكالت اسرتاتيجية املنتج يف النقاط 
التالية)2(:

1- يرتتب عىل عدم ملموسية املنتج اخلدمي االجتامعي أنه ال يمكن ختزينه؛ وبذلك تصعب 
املوازنة بني العرض والطلب، وتكون سبل مقابلة الطلب املتغري من خالل االحتفاظ بطاقة 

إنتاجية، وليس إنتاجا فعليا.
املستفيد  فيها  املنظمة واملستفيد، ويساهم  إنتاج اخلدمة وقت عملية االتصال بني  يتم   -2
أفراٍد من خارج  بسلوكيات  تتأثر  االجتامعية  اخلدمة  إنتاج  مما جيعل عملية  معينة؛  بدرجة 

املنظمة املنتجة.
ب- مشكالت اسرتاتيجية التسعري: هتدف اسرتاتيجية تسعري اخلدمة االجتامعية إىل الكشف 
عن القيمة املعنوية للخدمة، وحجم الفائدة واملنفعة املتحققة للمستفيدين، وتقليل العوائق 
املادية، وختفيف املصاعب التي قد متنع اجلمهور من االستفادة من اخلدمة أو تبني السلوك 

املستهدف. وتتلخص هذه املشكالت يف النقاط التالية:

1- املرجع السابق، ص67-65.
 .Murphy  Patrick. E. & Ben M. Enis. )1985(  previous reference  pp253 -2
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1- حاجة املنظامت االجتامعية إىل تسعري بعض خدماهتا، ليس هبدف الربح؛ ولكن لتحسني 
مستوى اخلدمات التي تقدمها باملجان، وعالقة ذلك باختاذ العميل مقدار السعر كمؤرش 

للحكم عىل مدى جودة اخلدمة)1(.
2- ال ختضع القرارات التسعريية للخدمات االجتامعية لقانون حمدد، يطبق يف كافة الظروف 
واألحوال؛ لكثرة املتغريات التي تؤثر عىل القرارات التسويقية، وخيتلف تأثريها من وقت 

آلخر)2(.
القانونية،  فيها، كالقيود  التحكم  املنظمة اخلدمية  التي ال تستطيع  العوامل اخلارجية،   -3

والظروف االقتصادية، وحجم املنافسة.
االجتامعية،  اخلدمة  بمقدم  التوزيع  اسرتاتيجية  تتأثر  التوزيع:  اسرتاتيجية  مشكالت  ـ  ج 

ومشاركة املستفيد يف إنتاجها، ويرتتب عىل ذلك املشكالت التالية)3(:
1- غالبا ما حيدث االتصال بني املستفيد من اخلدمة واملنظمة يف داخل املنظمة، خاصة يف 

املراحل النهائية لطلب اخلدمة؛ وهذا يعني حمدودية خيارات التوزيع.
املنظامت االجتامعية خدمات رئيسة وخدمات فرعية ألفراد املجتمع؛  2- غالبا ما تؤدي 
مما جيعل الصورة الذهنية ألسلوب توزيع اخلدمة يؤثر سلبا أو إجيابا عىل عالقة اجلمهور 

باملنظمة.
3- يف حال رغبة املنظمة زيادة عدد الفروع التي تقدم اخلدمة، فإن ذلك يتطلب جهدًا ووقتًا 

وتكاليَف أكرب.
3- عقبات تتعلق بعمليات االتصال:

هتدف األنشطة التسويقية يف املنظامت االجتامعية اخلدمية إىل تعزيز االتصال بني املنظامت 
ن املنتِج للخدمة من حتقيق حاجات ورغبات  اخلدمية ومجهورها، وتوفري املعلومات التي مُتكِّ
اخلدمة  االستفادة من  املستفيدين من حتقيق أقىص درجات  ن  مُتكِّ املقابل  املستفيدين. ويف 

1- بازعة، حممد صادق، 1989م، إدارة التسويق، ج2، ط9، القاهرة، دار النهضة العربية، ص190.
.Murphy  Patrick. E. & Ben M. Enis . )1985(  previous reference  pp253 -269 -2

3- املرجع السابق، ص269-253.
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االجتامعية، ومن أبرز العقبات التي تعرتض عمليات االتصال ما ييل)1(:
أ- حمدودية طرق االتصال: وينتج عن ذلك العقبات التالية)2(:

1- صعوبة تكوين صورة ذهنية للخدمة باعتبارها غري ملموسة، وهذا يتطلب الرتكيز عىل 
التسهيالت املقدمة، والتأكيد عىل جوانب متيز اخلدمة)3(.

باملنظمة  ثقتهم  من  تقلل  التي  املخاطر  ختفيف  يف  الرأي  قادة  عىل  اجلمهور  اعتامد   -2
االجتامعية أو اخلدمة االجتامعية.

3- ارتباط عملية اختيار الطرق االتصالية باملنطقة اجلغرافية التي تقدم فيها اخلدمة.
ب- احلاجة إىل الرشح املطول للرسائل: وينتج عن ذلك العقبات التالية)4(:

1- حيتاج اجلمهور إىل أكرب قدر ممكن من املعلومات عن اخلدمة وجودهتا يف املرحلة التي 
بني،  تسبق الطلب؛ وذلك لعدم القدرة عىل جتريبها. ويف حال عدم توفرها، قد يلجأ إىل املجرِّ

ويعتمد عىل آرائهم.
2- احلاجة إىل إظهار البيئة املادية للخدمة، والتعريف باألشخاص الذين يتصل هبم اجلمهور 

عند طلب اخلدمة؛ للتعويض عن قصور صناعة الصورة الذهنية للخدمة االجتامعية.
ج ـ احلذر يف استخدام األساليب االتصالية: تسعى املنظمة اخلدمية يف املجتمع إىل استدامة 
يف  األفراد  استمرار  أن  1981م،   Zeithaml ويرى  املجتمع،  أفراد  وبني  بينها  التعامل 
تعاملهم مع املنظمة اخلدمية االجتامعية يعتمد عىل نتائج عمليات التقييم التي جيرهيا الفرد، 
من خالل أسلوب التعامل معه، وكيفية أداء اخلدمة)5(. ومن هنا، فإن هناك بعض العقبات 

التي تتطلب احلذر يف استخدام األساليب االتصالية، ومنها:
1- ربط األفراد تقييمهم للمنظمة بدرجة حاجتهم إىل االحرتام والتقدير واخلصوصية.

2- ُيكونِّ املستفيد الكثري من العادات يف طرق تعامله مع املنظمة، وتعامل املنظمة معه، مما 
جيعل خمالفتها أو اإلخالل بيشء منها يرض بالعالقة.

.Murphy  Patrick. E. & Ben M. Enis . )1985(  previous reference  pp263 -1
2- املرجع السابق، ص269-264.

3- غبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، ص94.
4- املرجع السابق، ص97.
5- املرجع سابق، ص102.
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د ـ ارتباط اخلدمة االجتامعية بمقدمها: ترتبط صورة املنظمة بمقدم اخلدمة، وتتأثر بالصورة 
التي يكوهنا املستفيد من اخلدمة عن مقدمها. ومن هنا، فإن عملية التفاعل بني مقدم اخلدمة 

واملستفيد عملية معقدة، حمفوفة بعدد من العقبات، ُيمكن حرصها فيام ييل)1(:
1- تعدد األفراد الذين يتصل هبم املستفيد من اخلدمة داخل املنظمة؛ مما يرتتب عليه عدم 

االتساق يف مستوى األداء.
2- تعدد املراحل التي متر هبا عملية االتصال بني املستفيد واملنظمة. 

4- عقبات إدارية )التنظيم، التخطيط، التقييم(:
يمكن إمجاهلا يف اجلوانب التالية)2(:

لتسويق اخلدمات  املناسبة  املهارات  التي متتلك  الكفاءات  قلة وجود  التنظيم:  أ- عقبات 
االجتامعية يف جوانب التخطيط االسرتاتيجي، وتنفيذ االسرتاتيجيات)3(.

األنشطة  باستخدام  االجتامعية  اخلدمة  منظامت  بعض  ثقة  عدم  التخطيط:  عقبات  ب- 
التسويقية والرتوجيية؛ مما يؤدي إىل اتباع بعض األساليب األقل تأثريا عىل اجلمهور)4(.

ج - عقبات التقييم: صعوبة تقييم جودة اخلدمة تقيياًم دقيقًا، وكلام َصُعب ذلك َقلَّ استخدام 
اإلعالن كوسيلة اتصال من الناحية القانونية أو القيم املهنية)5(.

.Murphy  Patrick. E. & Ben M. Enis . )1985(  previous reference  pp263 - 1
2- املرجع السابق، ص269-253.

3- رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص70-69.
.Murphy  Patrick. E. & Ben M. Enis . )1985(  previous reference  pp259 - 4

5- غبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، ص98.
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المبحث الثاني/ خطوات تخطيط حملة التسويق االجتماعي:

يمكن التعبري عن خطوات ختطيط محلة التسويق االجتامعي بأهنا متثل مرحلة اختاذ القرارات 
االتصالية بشأن الفكرة، أو اخلدمة االجتامعية املسوقة، وبالتايل فإن قرارات محلة التسويق 
وفق  البدائل  ووضع  والتحليل،  الدراسة  من  عموما  القرار  يتطلبه  ما  تتطلب  االجتامعي 
اإلمكانات املتاحة، وتوقع العقبات والصعوبات؛ للعمل عىل جتاوزها، وحتقيق األهداف.

وُيَعدُّ )Dong Mohr Mckanzie( أبرز من كتب عن خطوات التخطيط حلمالت التسويق 
 .)Philip Kotler and Eduwardo L.Roberto( االجتامعي، إضافة إىل ما كتبه كل من
وقد حاول الباحث اجلمع بني ذلك من خالل تقسيم خطوات التخطيط حلمالت التسويق 
االجتامعي إىل قسمني رئيسني؛ للتمييز بني مرحلتي اختاذ القرارات وتنفيذها، ومتاشيا مع 
التسويقية املوحدة، الذي يقوم عىل رضورة توحيد عملية التخطيط،  نموذج االتصاالت 

وتوحيد عملية التنفيذ.
ويشتمل  االجتامعي،  التسويق  والتخطيط حلمالت  اإلعداد  مراحل  األول  القسم  ويضم 
هذا القسم عىل أربع مراحل رئيسة: أوهلا: مرحلة التخطيط املبدئي واختيار االسرتاتيجية، 
ثم مرحلة تصميم املزيج التسويقي االجتامعي، يليها مرحلة اختبار قنوات التوزيع ووسائل 
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التسويق االجتماعي

االتصال املختلفة، وأخريًا، مرحلة تطوير الرسائل اإلعالمية واختبارها. ولكل مرحلة من 
هذه املراحل عدد من اخلطوات العلمية املدروسة واملجربة.

التسويق االجتامعي، من خالل  تنفيذ محالت  فيشتمل عىل مراحل  الثاين،  القسم  أما       
تنفيذ مجيع قرارات مرحلة اإلعداد، ويشتمل عىل ثالث مراحل رئيسة: تبدأ بمرحلة تنفيذ 
املرجتعة.  املعلومات  بناًء عىل  الرسائل  التأثريات، وأخريا مرحلة تعديل  تقييم  ثم  احلملة، 
اجليد  التنفيذ  يتطلب  التي  العلمية،  خطواهتا  -أيضا-  املراحل  هذه  من  مرحلة  ولكل 

استكامهلا وإنجازها وفق اخلطة.
وقد تناول الكاتب ذلك من خالل مطلبني، خصص كل واحد منهام لقسم من القسمني 

الرئيسني خلطوات ختطيط محالت التسويق االجتامعي.

المطلب األول/ مراحل اإلعداد والتخطيط لحمالت التسويق االجتماعي:
تتسم  أوىل  كمرحلة  االجتامعي  التسويق  حلملة  التخطيط  ملتطلبات  اإلعداد  مراحل  تأيت 
املنظمة  توجه  حقيقة  وتؤكد  التخطيط،  عملية  الستمرار  األساس  وُتعد  البالغة،  باألمهية 

االجتامعية نحو اجلمهور، واالستجابة حلاجاته ورغباته.
العنرص  املرحلة، وهي  التي تقوم عليها هذه  الركيزة األساس  املعلومات والبيانات  وتعد 
الفاعل يف عملية إحداث التكامل والتوحد التخطيطي والتنفيذي بني كافة العنارص املكونة 

خلطة التسويق االجتامعي.
وتشتمل هذه املرحلة اإلعدادية عىل املراحل األربع التالية)1(:

1- مرحلة التخطيط املبدئي واختيار االسرتاتيجية. 
2- مرحلة تصميم املزيج التسويقي االجتامعي. 

3- مرحلة اختبار قنوات التوزيع ووسائل االتصال املختلفة. 
4- مرحلة تطوير الرسائل اإلعالمية واختبارها. 

.Dong  Mohr  Mckanzie  previous reference  pp18 -1
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وفيام ييل يتناوهلا الباحث بالتفصيل:

املرحلة األوىل/ التخطيط املبدئي واختيار االسرتاتيجية:
تقوم عملية التخطيط املبدئي وتنظيم األفكار عىل ركائز أساسية، هي)1(:

1- وجود قضية اجتامعية يمكن تسويقها.
2- مجع املعلومات والبيانات ومراجعتها؛ لتحديد األنشطة املطلوبة.

3- حتديد الفجوات املوجودة التي تستهدفها احلملة.
وتتمثل خطوات هذه املرحلة فيام ييل)2(:

1- حتديد املشكلة.
2- حتديد األهداف العامة واألهداف التفصيلية.

3- حتليل السوق، وحتديد اجلمهور وجتزئته.
4- تقييم املوارد املتاحة.

5- وضع ُمسودة السرتاتيجية االتصال املمكنة وبرناجمها الزمني.
أواًل/ حتديد املشكلة:

هتدف عملية التخطيط االسرتاتيجي للتسويق االجتامعي إىل حتديد مدى إمكانية استخدام 
عمليات االتصال يف طرح املشاكل والقضايا واألفكار واخلدمات االجتامعية، ثم التخطيط 

لتكامل عمليات االتصال، ومضاعفة تأثرياهتا.
ومن هنا، فإن النجاح يف عمليات التخطيط يقوم عىل التحديد الدقيق واحلذر للمشكلة؛ مما 

ن من تقليل احتاملية القرارات اخلاطئة، أو العودة لتصحيح اخلطة)3(. ُيمكِّ
وهناك ثالث خطوات رئيسة ُتتَّبع يف عملية حتديد املشكلة، هي)4(:

1- جتميع املعلومات والبيانات واحلقائق: تعد بحوث التسويق االجتامعي األداة الفاعلة 

.Philip  Kotler  and Eduwardo  L.Roberto. )1989(  previous reference  pp5- 25 -1
.Dong  Mohr  Mckanzie  previous reference  pp18  -2

3- رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص93.
4- مريدن، بوران، 2001م، ختطيط محالت التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص87-86.

الفصل الرابع/ تخطيط حمالت التسويق االجتماعي



154
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املعلومات  عىل  االعتامد  مع  احلمالت،  ومتابعة  وتنفيذ  إعداد  عند  االجتامعي  للمخطط 
والبيانات األولية والثانوية املتوفرة، وتوظيفها قدر اإلمكان خلدمة االسرتاتيجية)1(. ويمكن 
للمخطط للتسويق االجتامعي أن يعتمد عىل مجيع املصادر جلمع البيانات األولية والثانوية 

عن املشكلة أو القضية االجتامعية التي يستهدف تسويقها، ومن هذه املصادر)2(:
أ- البحوث والدراسات السابقة حول القضية.

ب- إحصاءات اجلهات احلكومية واألهلية ذات العالقة بالقضية.
ج - املعاجلات اإلعالمية للقضية.

د- اجلهات املعنية باستطالعات الرأي.
هـ- خربات العاملني يف املنظمة، وقاعدة بياناهتا.

املؤثرة  املتغريات  املشكلة موضع االهتامم: ويتم ذلك من خالل حتليل  2- حتديد عنارص 
املتوفرة، وحتديد خصائصها، ووضع  املعلومات والبيانات واألرقام  الظاهرة، وتفسري  يف 

احللول املقرتحة وأولوياهتا.
3- حتديد التفاصيل املتعلقة باجلوانب املختلفة للمشكلة: والتي تشمل األسباب، والعقبات، 
املرتبطة  السائدة  واألفكار  واملجتمع،  الفرد  عىل  العائدة  والفوائد  والبدائل،  واحللول، 

باملشكلة.
ثانيًا/ حتديد اهلدف العام واألهداف التفصيلية:

أهم  من  وهي  املوقف(،  )حتليل  املشكلة  وحتديد  املعلومات  مجع  بعد  اخلطوة  هذه  تأيت 
الرئيس سيرتتب عليه  اهلدف  أن حتديد  التخطيط عموما؛ ذلك  يقوم عليها  التي  األسس 

حتديد العديد من املتغريات يف عملية التخطيط.
ويف ختطيط محلة التسويق االجتامعي، فإن متغريات احلملة التسويقية )الرسالة، اجلمهور، 
الوسيلة، الوقت، املزيج التسويقي( يتم حتديدها وفقا للهدف الرئيس للحملة التسويقية، 
عليه  وبناًء  املطلوب)3(.  إلنجاز  املصمم  )احلملة(  الربنامج  لشكل  األساس  املحدد  فهو 

1- عبيدات، حممد إبراهيم،2004م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص59.
2- رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص95-94.

.Dong  Mohr  Mckanzie  previous reference  pp18  -3
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العام  اهلدف  صالحية  ودرجة  احلملة،  من  املقصود  لتوضيح  التفصيلية  األهداف  تتحدد 
للتطبيق )الواقعية(، ومدى القدرة عىل تطويره)1(.

ويشرتط يف األهداف التفصيلية للتسويق االجتامعي الرشوط التالية)2(:
1- أن تكون حمددة وواقعية.

2- سهولة الوصول إليها.
3- القدرة عىل ختصيص املوارد هلا.

4- القدرة عىل قياس درجة التقدم نحوها.
5- معرفة الوقت املطلوب إلنجازها.

ثالثًا/ حتليل السوق )املجتمع( وحتديد اجلمهور وجتزئته:
املستهدف،  اجلمهور  عن  للتعبري  التسويق  بحوث  يف  مستخدمة  مصطلحات  عدة  يوجد 
تعمل  الذي  املنتج  طبيعة  بحسب  املصطلحات  هذه  وختتلف  السوق.  مصطلح  أبرزها 
املنظامت عىل تقديمه. ويرى الباحث أن املصطلحات األكثر مناسبة لالستخدام يف دراسات 

التسويق االجتامعي هي: )اجلمهور املستهدف، مجهور املنظمة، املستفيدون من املنظمة(.
احلملة،  تشبع من خالل  أن  التي جيب  احلاجات  السوق، حتديد  وتستهدف عملية حتليل 
املنظمة من جهة  املستهدف من جهة، ويف  اجلمهور  املؤثرة يف  الرئيسة  املحددات  وحتديد 
يتناول  ييل  وفيام  وجتزئته.  املستهدف  اجلمهور  حتليل  خالل  من  ذلك  ويتحقق  أخرى)3(. 

الباحث ذلك بالتفصيل:
1- حتليل اجلمهور املستهدف: هتدف هذه العملية إىل وصف اجلمهور املستهدف وصفًا 
دقيقًا، يساعد عىل تطوير الرسائل، وحيدد قنوات التوزيع املناسبة له. ويتضمن ذلك معرفة 

اخلصائص التالية)4(:
أ- اخلصائص الطبيعية والديموغرافية: وتشتمل عىل خصائص متنوعة، من أمهها: اجلنس، 

 .Philip  Kotler  & Eduwardo L.Roberto: )1989(  previous reference  pp5 -1
2- رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص95.

.Dong  Mohr  Mckanzie  previous reference  pp18  -3
.Philip  Kotler  & Eduwardo L.Roberto  )1989(  previous reference  pp5 -4
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ويمكن  العلمية.  املؤهالت  اإلقامة،  مكان  الدخل،  املهنة،  العمر،  االجتامعية،  احلالة 
احلصول عليها ـ غالبًا ـ من اإلحصائية السكانية احلديثة للمجتمع املستهدف، أو من خالل 

مسح ميداين للفئات املستهدفة)1(.
ب- اخلصائص النفسية والسلوكية: ويقصد هبا خصائص شخصية اجلمهور املستهدف، 
والعوامل املؤثرة يف تكوينها، والتي تصوغ يف النهاية سلوكه وترصفاته وتفاعالته مع حميطه 
عىل  وَصنَّفتها  السلوكية  النظرية  حددهتا  التي  املؤثرات  من  جمموعة  يف  وتتمثل  وواقعه، 

النحو التايل:
  العوامل الفردية: وتشمل عىل العنارص التالية)2(:

إشباع  أجل  من  األفراد  سلوك  حترك  التي  الكامنة  القوى  وهي  الدوافع:   -1  
حاجات معينة، بحيث يستهدف املسوق ربط موضوعه هبذه الدوافع، أو تصميم الدافعية 

للتأثري عىل اجلمهور.
حتت  االستجابة  نحو  الفرد  اجتاهات  يف  احلاصلة  التغيريات  وهو  التعلم:   -2  
تأثري خرباته السابقة. ويستهدف املسوق االجتامعي العمل عىل إجياد مواقف مرغوبة جتاه 

موضوعه، أو الرتكيز عىل فوائد املوضوع وأمهيته للجمهور.
3- االجتاه: وهو امليل املكتسب لالستجابة بطريقة معينة، يف موقف معني، بحيث   
املحايدة،  االجتاهات  يف  والتأثري  اإلجيابية،  االجتاهات  تقوية  االجتامعي  املسوق  يستهدف 
وقيِم ومعتقداِت  احلملة  تربط بني موضوع  برامج  السلبية، من خالل  االجتاهات  وتاليف 

اجلمهور املستهدف. 
4- اإلدراك: وهو اهلدف النهائي للسياسات التسويقية، حيث ترتبط درجة نجاح   

اجلهود التسويقية بطبيعة إدراك اجلمهور للفكرة أو اخلدمة االجتامعية.
  العوامل االجتامعية: وتشمل العنارص التالية)3(:

1- سلوك اجلامعة: واجلامعة املقصودة هي التي ينتمي إليها الفرد، وتكون ذات   

1- رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص100-99.
2- مريدن، بوران، 2001م، ختطيط محالت التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص 92-90.
3- مريدن، بوران، 2001م، ختطيط محالت التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص 92-90.
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ق عىل موقف اجلامعة  تأثري قوي عىل تكوين اجتاهه أو سلوكه)1(، وهو ما يتطلب تعرف امُلسوِّ
من موضوع احلملة، والعوامل املؤثرة يف مواقفهم.

2- الطبقة االجتامعية: ويقصد بذلك موقع الفرد أو أرسته يف امليزان االجتامعي؛   
اللغة والرموز  التسويقية، والقدرة عىل حتديد  ملا لذلك من األمهية يف رسم االسرتاتيجية 

املناسبة للجمهور.
3- الثقافة: وهي جمموع القيم والرموز التي متيز املجتمع عن غريه من املجتمعات،   

وتستمد من األصول الفكرية للمجتمع)2(.
ق االجتامعي عىل اجلمهور املستهدف،  2- جتزئة اجلمهور املستهدف: بعد أن يتعرف امُلسوِّ
دقة  أكثر  إىل مرحلة  ينتقل  فإنه  العلمية،  من خالل عملية حتليل اجلمهور وفق األساليب 
وأمهية من سابقتها، وهي مرحلة جتزئة اجلمهور. وتتضمن هذه املرحلة تقسيم اجلمهور إىل 

نوعني رئيسني، مها)3(:
أ- اجلمهور املستهدف األساس: وهم املستهدفون بالدرجة األوىل، وينقسمون من حيث 

عالقتهم باهلدف السلوكي العام للحملة إىل ثالثة أقسام:
العمل عىل ضامن  وينفذونه، وهؤالء جيب  املرغوب،  السلوك  َيَتبنَّوَن  األول:     

بقاء واستمرار تبنيهم له.
   الثاين: ال يميل إىل السلوك املرغوب، وال يقوم بتنفيذه؛ ألسباب ضد السلوك 
نفسه، وهؤالء سيعمل املسوق االجتامعي عىل ربط مصاحلهم بالسلوك املرغوب لتعديل 
تصوراهتم، وكذلك العمل عىل تدعيم السلوك اإلجيايب لدهيم، والتخفيف من آثار السلوك 

السلبي املرتبط بالسلوك املرغوب.
   الثالث: ال يميل إىل السلوك املرغوب، وال يقوم بتنفيذه؛ لوجود موانع حقيقية 
وملموسة، وهذا القسم سيعمل املسوق االجتامعي - برتكيز عاٍل- ملعرفة املوانع والعوائق 
التي تواجهه، وإذا ما متكنت احلملة من إزالة املوانع والعوائق أو التقليل منها فإهنا ستزيد 

1- ماكويل، دنس، 1992م، اإلعالم وتأثرياته، ترمجة عثامن العريب، مرجع سابق، ص64.
 .Dong  Mohr  Mckanzie  previous reference  pp18 -2

.Philip  Kotler  & Eduwardo L.Roberto  )1989(  previous reference  pp5 -3
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من معدالت قبوله.
ب- اجلمهور املستهدف الثانوي: وهم املستهدفون؛ لقدرهتم عىل التأثري يف الفئة األوىل، 
أو  املجتمع،  الرأي يف  الفئة األساسية، كقادة  التأثري عىل  ز من  التأثري عليهم سُيعزِّ أو ألن 

املهتمني باملوضوع امُلسوق من أفراد املجتمع.
رابعًا/  تقييم املوارد املتاحة:

ضوء  يف  النتائج  أفضل  حتقيق  يمكن  حتى  احلملة  أولويات  برتتيب  اخلطوة  هذه  وتتعلق 
اإلمكانات املتاحة. وقد استطاع الباحث أن حيدد املوارد األساسية للتسويق االجتامعي من 

خالل مجعه ملا كتب حول ذلك يف دراسات التسويق االجتامعي عىل النحو التايل)1(:
)املشكلة،  حول  معلومات  االجتامعي  التسويق  يتطلب  حيث  والبيانات:  املعلومات   -1

خصائص اجلمهور، املجتمع، اجلهود السابقة ملعاجلة املشكلة، الوسائل املتاحة(.
املتوقعة،  والنفقات  وامليزانيات،  املالية،  املوارد  ذلك  ويشمل  املادية:  التكاليف   -2

والتسهيالت امُلقدمة من اجلهات املتعاونة. 
واألنشطة  اجلهود  مقارنة  خالل  من  البرشية  الطاقات  ُتَقيَّم  حيث  البرشية:  الطاقات   -3
الرشكاء  أعداد  وكذلك  املنفذين(،  املخططني،  )اإلداريني،  املوظفني  بأعداد  املطلوبة 

واملتطوعني.
4- املنظامت املسامهة: ويتم ذلك بعد احلرص التقريبي ألبرز منظامت املجتمع التي يمكن 
أن تسهم يف حتقيق األهداف، وحتديد األنشطة املطلوب إنجازها، واألدوار املتوقعة وفقًا 

ملواردها املتاحة.
خامسًا/ وضع مسودة اسرتاتيجية االتصال املمكنة وبرناجمها الزمني:

هتدف هذه اخلطوة إىل حتقيق تكامل أو توحيد عملية التخطيط املبدئي حلمالت التسويق 
االجتامعي، وضامن ذلك قبل االنتقال إىل املرحلة الثانية من مراحل اإلعداد. وتركز هذه 

اخلطوة عىل حتديد اجلوانب التالية)2(:

.Dong Mohr Mckanzie  previous reference  pp18- 1
 .Dong Mohr Mckanzie  previous reference  pp18  -2
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1- أهداف الربنامج.
2- تعريف اجلمهور املستهدف األسايس والثانوي.

3- املعلومات املراد توصيلها.
4- املنافع كام يراها اجلمهور املستهدف.

ويعد هذا البيان بمثابة االسرتاتيجية املبدئية حلملة التسويق االجتامعي، ويتميز بقدرته عىل 
حتقيق التكامل والتوحد يف اجلوانب التالية)1(:

1- إجياد اجتاه موحد بني كافة العاملني.
اجلمهور  إىل  للوصول  استخدامها  جيب  التي  والوسائل  للتكتيكات  توضيحه   -2

املستهدف.
3- توضيحه للمكاسب املتحققة لكل فئة من فئات اجلمهور.

4- املساعدة عىل توجيه التطوير املستقبيل للحملة.
5- حرصه للموارد املتاحة واالحتياجات املطلوبة إلنجاح احلملة.

املرحلة الثانية/ تصميم املزيج التسويقي االجتامعي:
لطبيعة  وفقا  االجتامعي  التسويقي  املزيج  وعنارص  أنشطة  تشكيل  املرحلة  هذه  تستهدف 
املنتج االجتامعي واملوقف التسويقي. وكام تبني من املطلب األول للمبحث األول من هذا 
ق االجتامعي من  ن امُلسوِّ الفصل، فإن عنارص هذا املزيج تعد األدوات التسويقية التي مُتكِّ

التحكم يف أنشطِة وبرامِج احلملة التسويقية.
الداخلية  البيئة  متغريات  من  بعدد  االجتامعي  التسويقي  املزيج  تصميم  عملية  وتتأثر 
التكامل  إلحداث  مستمر؛  بشكل  وتطويره  تصميمه  يتم  حيث  للمنظمة،  واخلارجية 
التي من أمهها)2(: متطلبات السوق )املجتمع(، والتأثريات  املتغريات،  والتفاعل بني هذه 

املستهدفة، ومصلحة اجلمهور )إشباع احتياجاته ورغباته(، ومصلحة املنظمة.

.Philip Kotler & Eduwardo L.Roberto  )1989(  previous reference  pp5 -1
.Dong Mohr Mckanzie  previous reference  pp18- 2
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وبحسب دراسات التسويق االجتامعي، فإن املزيج التسويقي االجتامعي يتكون من مكونني 
رئيسني، مها)1(:

1- املنتج: ويشمل األفكار االجتامعية أو اخلدمات االجتامعية، والسعر )الفائدة أو العائد 
أو تكلفة تبني السلوك أو طلب اخلدمة(.

2- الطرق واألساليب التسويقية: وتشمل مكونات العملية االتصالية واإلقناعية )املكان، 
التوزيع، وسائل تنشيط احلملة، وسائل دعم السلوك املستهدف(.

األفراد،  الرتويج،  املكان،  السعر،  )املنتج،  االجتامعي:  التسويقي  املزيج  عنارص  وتشتمل 
أخرى،  ومنظامت  أجهزة  مشاركة  العميل،  مسامهة  العملية،  )التقديم(،  العرض  طريقة 
العنارص جمتمعة،  التسويقي االجتامعي من هذه  املزيج  السياسة()2(. ويتكون  السياسات، 
تتفاعل  التي  الفرعية  واملكونات  السياسات  من  جمموعة  يف  تتمثل  التي  مكوناهتا،  بكافة 
داخل كل عنرص، وتتكامل مع بعضها من ناحية، وتتكامل من ناحية أخرى مع السياسات 

الفرعية لكل عنرص من العنارص األخرى)3(.

املرحلة الثالثة/ اختبار قنوات التوزيع ووسائل االتصال املختلفة:
ووسائل  التوزيع  قنوات  اختيار  عملية  يف  املؤثرة  املتغريات  تكون  الثانية  املرحلة  بنهاية 
ق االجتامعي؛ حيث توفرت لديه املعلومات التفصيلية عن  االتصال أكثر وضوحا للُمسوِّ
الرئيسة  اخلصائص  عن  ومعلومات  التفصيلية،  وأهدافها  ومصدرها،  احلملة،  موضوع 
وامليزانيات  املوارد  وحجم  حيتاجها،  التي  والرسائل  واملعلومات  املستهدف،  للجمهور 

املتاحة.
ومن هنا يبدأ العمل الختيار قنوات التوزيع ووسائل االتصال، وفق العوامل التي حددها 

كل من )Jugenheimer & Turk  Peter( عىل النحو التايل)4(:

1- غبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، ص82.
2- رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص48.

3- غبايش، نيفني، 1996م، مرجع سابق، ص83.
4- مريدن، بوران، 2001م، ختطيط محالت التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص97.
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أواًل/ العوامل الكيفية:
1- خصائص اجلمهور املستهدف.

2- سامت البيئة االجتامعية للحملة.
3- اخلصائص الفنية واإلنتاجية للوسيلة. )مميزات التكرار واالستمرارية والوقت(.

4- مدى قرهبا وتناسبها مع مضامني احلملة، واعتبارات تعديل الوسائل املستخدمة.
ثانيًا/ العوامل الكمية:

1- العوامل التسويقية.
2- التكلفة النسبية.

3- التوزيع واالنتشار.
4- معدالت الرتاكم والتداخل بني الوسائل املتاحة.

ويرى الباحث، بناًء عىل ما سبق، أن أبرز العنارص املؤثرة يف عملية االختيار هي: اجلمهور 
املستهدف، والرسالة، والتوقيت. وأنه يف ضوء الطبيعة املتغرية للبيئة االجتامعية والتطور 
االجتامعي  التسويق  محلة  فإن  املتكاملة،  التسويقية  لالتصاالت  والتخطيطي  التنظيمي 

املتكاملة يمكن أن تشتمل عىل العنارص التالية)1(:
1- مواد إعالمية: )صحفية، إذاعية، تلفزيونية(.

2- مواد إلكرتونية: )مواقع إنرتنت، رسائل الربيد اإللكرتوين(.
3- إعالن: عن )الفكرة أو اخلدمة، املنظمة االجتامعية، الرموز وشخصيات احلملة، قيم 

املجتمع(.
األحداث  املتعددة،  والوسائط  املرئية  الوسائل  والربيد،  )املطبوعات  عامة:  عالقات   -4

املصنوعة »املعارض واملؤمترات واملتاحف...«(.
5- وسائل ترويج: )النامذج، اهلدايا، املسابقات واجلوائز، السحوبات، العروض يف نقاط 

جتمع اجلمهور(.
6- اتصاالت شخصية: )الزيارات، االستقباالت، اللقاءات، احلفالت(.

 .Stanley  Barran J. & Davis K. Dennis  )1995(  previous reference  pp263- 268 -1
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الشكل رقم )4(

مواد إعالمية
مواد 

إعالنإلكترونية

حملة التسويق االجتماعي املتكاملة

عالقات 
عامة

إتصاالت 
شخصية

ترويج

- صحفية
- إذاعية

- تلفزيونية

- مواقع.
- بريد 

إلكتروني.
- فالشات

عن: 
- املشروعات

- املنظمة
- الشخصيات

- القيم

- املطبوعات
- الوسائل 

املرئية
- الوسائط 

املتعددة
- األحداث 
املصنوعة

- النماذج
- الكوبونات

- اجلوائز
- املسابقات

- العروض

- الزيارات
- االستقباالت

- احلفالت

املرحلة الرابعة/ تطوير الرسائل االتصالية واختبارها:
وصممت  السابقة،  املراحل  يف  اختاذها  تم  التي  القرارات  خالصة  اإلعالمية  الرسالة  متثل 
أو  سلوكيات  لتبني  تشجيعها  أو  جديدة،  حلقائق  إضافتها  خالل  من  احلملة،  هدف  لتحقيق 

اختاذ قرارات.
ويشرتط يف الرسالة االتصالية عدد من الرشوط املساعدة لتحقيق القبول العام هلا، منها)1(:
1- الوضوح: فال تتضمن مصطلحات غري مفهومة للجمهور، أو معلومات غري رضورية.

2- االتساق: بمعنى ترابطها، وعدم تناقضها.
ر ويتم إبرازها. 3- النقاط الرئيسة: بحيث ُتكرَّ

4- املصداقية: جيب أن حيوز املصدر واملرسل عىل ثقة اجلمهور.
5- احلاجة العامة: أن حتاكي احلاجة العامة للجمهور.

1- رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص165.
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إن نجاح الرسالة يف إيصال املعلومات والسلوكيات املطلوبة يؤدي إىل نجاح احلملة، خاصة 
إذا استطاعت توظيف االستامالت اإلقناعية املناسبة )العاطفية، والعقلية(.

وبعد ذلك يتم اختبار الرسالة االتصالية لوضع الصيغة النهائية قبل مراحل التنفيذ بوقت 
االختبار  ويتناول  املناسبة.  الرسائل  تصميم  بإعادة  االجتامعي  للمسوق  للسامح  كاٍف؛ 

العنارص التالية)1(:
1- تقييم االنتباه ودرجة إثارة االهتامم: فاالهتامم مرتبط باالنتباه.

2- تقييم درجة فهم الرسالة: فالفهم رشط لقبوهلا.
3- تقييم الصلة والعالقة الشخصية يف الرسالة: ليشعر اجلمهور املستهدف بأمهية الرسالة، 

ويقتنع بام تدعو إليه.
4- متييز نقاط القوة والضعف يف الرسالة: حتى تعمل كل عنارص الرسالة لصالح اجلمهور 

املستهدف.
محالت  يف  هلا  اجليد  التخطيط  تم  التي  االتصالية،  للرسالة  الصحيح  النهائي  االختبار  إن 
ُيقلِّل بصورة فاعلة  النجاح بدرجة عالية، لكنه يمكن أن  التسويق االجتامعي، ال يضمن 
من األخطاء عند إنتاج الصيغة النهائية للرسالة، كام يساعد يف عملية متابعة وتطوير هذه 

الرسالة أثناء احلملة)2(.

المطلب الثاني/ مراحل تنفيذ استراتيجية حملة التسويق االجتماعي:
القرارات  كافة  واختاذ  االجتامعي،  التسويق  حلملة  اإلعدادية  املراحل  من  االنتهاء  بعد 
الالزمة الستكامل اخلطة التسويقية ملوضوع احلملة يف ضوء السياسات التسويقية، تدخل 
عملية التخطيط مرحلة جديدة، تنطلق من اختاذ القرار بتنفيذ احلملة، والعمل عىل تطويرها، 

فتها املراحل األوىل لتخطيط احلملة.  وتسديد الثغرات التي َخلَّ
محلة  اسرتاتيجية  تنفيذ  مراحل  أن  الفصل،  هذا  يف  املعتمد  لتصنيفه  تبعًا  الباحث،  ويرى 

.Dong Mohr Mckanzie  previous reference  pp18- 25 -1
2- املرجع السابق، ص25.

الفصل الرابع/ تخطيط حمالت التسويق االجتماعي
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التسويق االجتامعي تتكون من ثالث مراحل رئيسة، تبدأ بتنفيذ احلملة، ثم تقييم التأثريات 
تفصيل  ييل  وفيام  املرجتعة.  املعلومات  عىل  بناًء  الرسائل  تعديل  مرحلة  وأخريا  املتحققة، 

ذلك: 

املرحلة األوىل/ تنفيذ احلملة:
تأيت هذه املرحلة كأوىل مراحل تنفيذ اسرتاتيجية التسويق االجتامعي، يف أعقاب االختبار 
املسبق لرسائل احلملة ومضامينها، وتسبق املرحلة املالزمة هلا، وهي مرحلة تقييم التأثريات، 

وتتمثل هذه املرحلة يف اخلطوات التالية)1(:
1- االستعداد للبدء يف تنفيذ احلملة.

2- تفعيل دور الوسطاء يف برنامج احلملة.
3- تنفيذ الربامج واألنشطة املختلفة.

4- متابعة الربامج واألنشطة.
وفيام ييل يتناول الباحث هذه اخلطوات بالتفصيل:

اخلطوة األوىل/ االستعداد للبدء يف تنفيذ احلملة:
تستهدف هذه اخلطوة هتيئة الوسائل والرسائل االتصالية املختربة، ومراجعة تنسيق عملية 
التنفيذ وجدولتها، ووضع االحتياطات الالزمة لتجاوز املشاكل املحتملة ضمن ما يسمى 

بنظام املراقبة، وحتديد أسلوب ووسائل إطالق احلملة، والبدء يف التنفيذ)2(.
ق االجتامعي عىل التأكد من اجلوانب التالية)3(: ويف هذه اخلطوة يرتكز اهتامم امُلسوِّ

ومدى  باحلملة  عالقة  هلا  التي  واإلعالمية  االتصالية  الوسائل  بكل  قائمة  وجود   -1
جاهزيتها.

2- املنظامت املشاركة يف احلملة، ودرجة وضوح الربنامج هلا.
3- مدى جاهزية الطاقات البرشية املشاركة، خاصة املنفذين وقادة الرأي.

 .Dong Mohr Mckanzie  previous reference  pp20- 25 - 1
2- رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص177.

.Dong Mohr Mckanzie  previous reference  pp20- 25 - 3
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4- توافر املواد اإلعالمية الكافية للكشف عن مجيع جوانب املوضوع.
5- مدى توافر اآلليات املطلوبة ملتابعة مستوى التقدم يف احلملة.

اخلطوة الثانية/ تفعيل دور الوسطاء يف برنامج احلملة:
يقصد بالوسطاء كل املنظامت واألفراد )قادة الرأي( املسامهني يف وصول رسائل احلملة إىل 
التسويق االجتامعي بام يضفونه من  اجلمهور املستهدف. ويتميز دور الوسطاء يف محالت 

املصداقية واخلربة، واملواد )الرسائل( التي تدعم وتعزز أهداف احلملة ورسائلها)1(.
ويتم تفعيل دور الوسطاء يف برامج احلملة من خالل الطرق التالية)2(:

1- اختيار املنظامت واألفراد القادرين عىل الوصول والتأثري.
2- حتديد األدوار املطلوبة منهم وتوقيتها الزمني ضمن احلملة.

التدريب،  )املعلومات،  أدوارهم  لتنفيذ  حيتاجوهنا  التي  املساعدات  كل  تقديم   -3
األدوات(.

الوسائل  إىل  للوصول  الفرص  ومنحهم  )االسرتاتيجية(،  احلملة  بخطة  تزويدهم   -4
االتصالية واإلعالمية.

5- العمل عىل حتسني العالقة، وتفعيل خطة وبرامج العالقات العامة معهم. 
اخلطوة الثالثة/ تنفيذ البامج واألنشطة املختلفة: 

الزمانية واملكانية  الظروف  الالزمة العتامد خطة احلملة، وهتيئة  القرارات  اختاذ مجيع  بعد 
مجيع  تنفيذ  عىل  العمل  يف  بالبدء  القرار  اختاذ  تعني  اخلطوة  هذه  فإن  لتنفيذها،  املناسبة 

القرارات السابقة.
اخلطوة الرابعة/ متابعة البامج واألنشطة: 

هتدف هذه اخلطوة إىل ضامن سري التنفيذ وفق اخلطط املرسومة، وضامن التدخل اإلجيايب يف 
اخلطط والربامج وقت احلاجة، وبشكل رسيع ال يعيق سري احلملة.

خالل  من  املرسومة،  اخلطط  وفق  التنفيذ  عملية  سري  من  التأكد  إىل  اخلطوة  هذه  وهتدف 

1- رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص180.
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التقييم الدوري للجوانب التالية)1(:
1- تنفيذ األنشطة بالطرق السليمة، ويف الوقت املحدد.

2- وصول الرسائل إىل اجلمهور املستهدف.
3- اجلوانب األكثر نجاحا يف االسرتاتيجية.

4- الربامج التي حتتاج إىل تركيز أو تعديل أو إزالة.
5- سري األنشطة وفق اخلطة الزمنية.

6- تناسب النفقات املالية مع حجم تقديرات اخلطة.

املرحلة الثانية/ تقييم التأثري:
املعتنقني للفكرة االجتامعية، أو طالبي اخلدمة  هتدف هذه املرحلة إىل الكشف عن حجم 
الرئيس  اهلدف  نحو  اجلمهور  من  املزيد  استقطاب  لضامن  احلملة(؛  )موضوع  االجتامعية 

للحملة. ولذلك فهي تعمل عىل حتقيق األهداف الفرعية التالية)2(:
1- تقدير مدى نجاح احلملة، من خالل مقارنة النتائج النهائية باألهداف الرئيسة.

2- تقدير مدى فائدة احلملة للمجتمع.
3- توفري بيانات أساسية جديدة تستخدم كأساس لتخطيط احلمالت الالحقة.

ويف التسويق االجتامعي تكون العالقة بني مضمون الرسالة وتبني اجلمهور هلدف احلملة 
بمثابة الدليل لقياس رجع الصدى، الذي يتكون عىل النحو التايل)3(:

.Dong Mohr Mckanzie  previous reference  pp20- 25 -1
2- الكامل، فرج، 1986م، ختطيط اسرتاتيجيات وبرامج االتصال، مدخل منهجي، القاهرة، دار الفكر العريب، ص44.

3- بوران، مريدن، 2001م، ختطيط محالت التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص105.
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مقايي�س الختبار يف الت�سويق الجتماعيخطوات الإقناع يف الت�سويق العام

مرحلة االنتشارالتعرض

فهرسة وتقويم االهتامم

إعادة اختبار ذهني للجمهوراإلدراك

نية تغيري االجتاه وتعديل السلوكتقبل الرسالة

إعادهتا ومناقشتها ضمن املجتمعالقدرة عىل حفظها

حجم االستفادة من اخلدمات واألفكارالسلوك املرغوب

وهناك أربعة أنواع لتقييم التأثريات، هي)1(:
1 - التقييم الشكيل: ويستهدف زيادة فرص نجاح الربنامج قبل بدء االتصال، من خالل 

معرفة قوة أو ضعف املوارد أو اسرتاتيجيات احلملة.
للربنامج، ويفحص  التنظيمية واإلدارية  يقيم األشكال  النوع  العمليات: وهذا  تقييم   -2

كافة اإلجراءات واملهام املطلوبة لتنفيذه.
والتي  األجل،  قصرية  النتائج  وتوثيق  تقييم  النوع  هذا  ويستهدف  النتائج:  تقييم   -3
رسعان ما تظهر عند اإلعالن عن احلملة، كاالستفسارات العامة، وردود األفعال الرسيعة 

للجمهور، والتغري السلوكي قصري األمد، والتغريات يف االجتاهات واملعارف.
4- تقييم التأثري: وهو أكثر أنواع التقييم شمولية ودقة، حيث يركز عىل النتائج بعيدة املدى 

للحملة، والتغيريات السلوكية.
وال بد أن يشتمل مقياس التقييم عىل العنارص التالية)2(:

- قائمة بأهداف عملية االتصال: باعتبارها األساس الذي يقاس عليه تأثريات احلملة.
- حتديد البيانات التي سيتم مجعها. 

1- رشف، خالد حممد، 2005م، التسويق االجتامعي، مرجع سابق، ص192-190.
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- مجع ومعاجلة البيانات: أي وضعها يف شكٍل صالح وقابٍل للتحليل.
- حتليل البيانات: بالطرق اإلحصائية الكتشاف العالقات والفروق.

- التقرير: الذي يرصد نتائج عملية التقييم.

املرحلة الثالثة/ تعديل الرسائل بناًء عىل املعلومات املرجتعة:
هتدف عملية تقييم التأثريات يف املرحلة السابقة هلذه املرحلة إىل توفري املعلومات الدقيقة 
للرسائل  املضاعف  التأثري  لتحقيق  املثىل  الطرق  واستخالص  املتحققة،  األهداف  عن 

االتصالية.
للحملة  اخلاص  املرجع  بمثابة  التأثريات،  تقييم  مرحلة  نتاج  يمثل  الذي  التقرير،  ويعد 
ط احلملة معلومات تفصيلية عن أسلوب إدارة احلملة ومتويلها،  م مُلخطِّ احلالية؛ حيث ُيقدِّ
وجوانب القوة والضعف، وهو مقدمة رضورية للقرارات التي ستتخذ يف مرحلة تعديل 

الرسائل، أو يف خطط احلمالت الالحقة)1(.

1- املرجع السابق، ص25-20.
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انتهت دراسات تأثري وسائل االتصال اجلامهريي إىل إخفاقات كبرية يف حتديد طبيعة 
ومدى وكيفية حدوث التأثريات عىل األفراد واجلامعات، وبات املهتمون هبذه الظاهرة 

ينقسمون إىل فريقني، يمتلك كل منهام ما يفند أدلة الفريق اآلخر. 
الظاهرة حمط  التي جعلت هذه  العلمية  التخصصات  أعداد  تزايدت  لذلك؛  ونتيجة 
وتعقيداهتا،  االتصال  ظاهرة  توصيف  عىل  تركز  علمية  تيارات  وظهرت  اهتاممها، 
التأثري،  لدراسات  العلمية  اإلخفاقات  وأدت  فيها.  املؤثرة  والعوامل  وأبعادها، 
والتشتت الذي أعقبه يف فهم ظاهرة االتصال؛ إىل تزايد التقدير العلمي للطروحات 
والتنظريات التي تويل عملية التكامل يف عمليات االتصال اهتاممها، وتنظر إىل ذلك 

باعتباره العامل األهم يف حتقيق التأثريات االتصالية املستهدفة.
   ويف هذه البيئة العلمية –املادية- املتشبثة بالفروض اجلديدة، التي ال ختضع للتجريب 
التي  النظرية  بالفروض  حمدودا  االجتامعي،  التسويق  مفهوم  ظهر  واملكاين؛  الزماين 
جهة،  من  بالتسويق،  الصلة  ذات  العلمية  املجاالت  يف  نشأته  مراحل  صاحبت 
املفهوم،  تطور هذا  وبالنشاط االجتامعي، من جهة أخرى، وظهر جليًا عرب مراحل 
العملية  لتكامل  العلمية  الفروض  تطور  اعتامده عىل  قفزها،  التي  العلمية  والقفزات 

االتصالية ونامذجها، وحتيزه إىل الفكر املادي الغريب.
    وعىل الرغم من تزايد االهتامم العلمي هبذا التوجه التكاميل يف دراسات وعمليات 

الخاتمة
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االتصال، إال أن التطورات التقنية التي فرضت هذا التوجه العلمي تتجه -كام يتوقع 
الباحث- إىل إحداث ثورة علمية جديدة، ُتعنى بالرتكيز الشديد عىل العوامل املعنوية 
املادية- التي تؤثر يف الظاهرة االتصالية، وترتبط بشكل مبارش بطبيعة اإلنسان  –غري 

حتديد  إىل  العلمية  الدراسات  تصل  مل  وما  خارجية.  عوامل  أية  عن  بعيدًا  وتكوينه، 
العلمية،  التحديات  فإن  االتصالية،  املامرسات  عىل  احلكم  منها  ينطلق  ثابتة  صور 
واإلخفاقات املجرتة، ملجاالت العلوم اإلنسانية، ستبقى عائقا دون إنجازات تتجاوز 

عاميل الزمان واملكان.
   وقد خلصت هذه الدراسة، بعد تتبع جذور نظرية التسويق االجتامعي، إىل أن تطور 
االتصالية  للعملية  التكاملية  النظرة  تطور  من  نابع  االجتامعية  املنظامت  يف  االتصال 
يف نامذج االتصال، ومداخله ونظرياته، وتطور النظر إىل مجهور املؤسسة غري الربحية 
ومجهور العملية االتصالية، باعتباره نشطا من خالل إجراء عملية تكاملية بني الرسالة 
االتصالية التي يتلقاها لتتوافق مع الصور واملواقف واالجتاهات التي يتبناها، ويمثل 
التسويق االجتامعي يف ضوء هذه النظرةـ  رؤية حديثة لتطبيقات االتصال يف املؤسسات 

االجتامعية، عرب مستوياته اإلدارية واالتصالية والتسويقية.
   لقد استطاعت هذه الدراسة النظرية أن تكشف عن أصالة مفهوم التسويق االجتامعي 
بحاجات  الرتباطها  ومستوياهتا،  أبعادها  بمختلف  البرشية  االتصالية  الظاهرة  يف 
اإلنسان ورغباته، ولكونه الطرف الذي يضمن للعملية االتصالية اتصافها بالدائرية 
والتكاملية، سواء كان مصدرا للرسالة، أو متلقيا هلا. وهو مؤرش عىل أمهية الرجوع 
الفعالية  لتحقيق أفضل درجات  اإلنسان،  اليقينية عن  املعرفة  م  ُتقدِّ التي  املصادر  إىل 

للتسويق االجتامعي.
عىل  التكامل  من  جعل  االتصالية،  العملية  تستهدفه  الذي  االتصايل،  التأثري  إن     
لتحقيق  أساسًا  رشطا  والرسائل،  الوسائل  مستوى  وعىل  االتصايل،  الفعل  مستوى 
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أفضل درجات التأثري، وجعل املتلقي أقوى أطراف العملية االتصالية وأقدرها عىل 
حتقيق التكامل، من خالل أسلوب تعامله مع الرسالة االتصالية. وعليه، فإن احلقائق 
السابقة تشري إىل أن العمل اإلداري يف املنظامت االجتامعية قد استجاب للتوجهات 
التي متيل  باملعلومات والربامج  املنظمة، والتفاعل معه  العناية بجمهور  احلديثة نحو 
إىل خماطبة األفراد بشكل مبارش، وتنطلق من املعلومات التفصيلية التي متتلكها املنظمة 
عىل  االتصالية  الرسالة  قدرة  بمدى  مرهون  النجاح  لكن  مجهورها.  عن  االجتامعية 

الوصول إىل درجة عالية من التكامل مع الطبيعة احلقيقية لإلنسان املستهدف.
إدارية  مستويات  عدة  فيه  تتقاطع  تطبيقيا  نموذجا  يمثل  االجتامعي  التسويق  إن     
واتصالية وتسويقية، وقد عملت الدراسة عىل تأصيل البعد االتصايل هلذا النموذج، 
من خالل البحث يف جذور ظاهرة االتصال االجتامعي يف الظاهرة االتصالية بمختلف 
أبعادها ومستوياهتا. وقد خلصت هذه الدراسة، بعد تتبع جذور التسويق االجتامعي، 
إىل نتيجة مفادها أن التسويق االجتامعي سمة أساسية من سامت املؤسسات االجتامعية 
والتكاملية  الدائرية  لتحقيق  االتصايل  الفعل  استثامر  إىل  خالله  من  تسعى  احلديثة، 
املصادر  تكامل  عرب  منها،  واخلارجة  االجتامعية،  املؤسسة  إىل  الداخلة  للمعلومات 
استجابة  االجتامعية،  اخلدمة  أو  الفكرة،  تقديم  يف  االتصالية  والوسائل  والقنوات 

الحتياجات األفراد واملجتمع.
   وحتى يتحقق التأثري املستهدف عىل املتلقي، فإن ذلك يتطلب سامت رئيسة ملحتوى 
عملية  إجراء  املتلقي  ليستطيع  والرتاكم؛  واالنتظام  االتساق  يف  تتلخص  االتصال، 
تكاملية بني الرسائل التي تصل إليه، تنتهي برسم الصور واملواقف واالجتاهات، وقد 
يصل األمر إىل تبني السلوك، ويعد ذلك أهم االشرتاطات الرئيسة للفاعلية االتصالية 

يف جمال التسويق االجتامعي.
   إن التسويق االجتامعي يمثل مرحلة جديدة من مراحل التطور الطبيعي لالتصال 

الخاتمة
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عىل  يركز  كان  الذي  االجتامعي،  اإلعالن  من  انتقلت  التي  االجتامعية،  املؤسسة  يف 
ليتحول إىل االتصال االجتامعي، ومنه  اجتاه خطي،  أو اخلدمة االجتامعية يف  الفكرة 
إىل صيغة اتصالية تفاعلية –جديدة ومتجددة- ُتعنى بالفرد ومجاعته وجمتمعه، منطلقة 
املؤسسة  أهداِف  واملجتمع، وحتقيِق  الفرد  تلبية حاجات  نحو  املشرتكة  القواسم  من 

االجتامعية، عرب أنشطٍة ووسائل ورسائل متنوعة ومتكاملة.
   وتشري هذه النتيجة إىل أن التسويق االجتامعي ليس جمرد عملية إدارية بقدر ما هو 
ثّم  ومن  املجتمع،  أفراد  عن  البيانات  توفري  عىل  قائمة  جوهرها؛  يف  اتصالية  عملية 
العملية  اتصالية، وتكون  برامج  إىل  ثم  تفصيلية،  معلومات  إىل  البيانات  حتويل هذه 

اإلدارية استجابة طبيعية لذلك، ومنسجمة معه.
   ومن خالل القراءة املتعمقة هلذه الدراسة، خلص الباحث إىل أن التسويق االجتامعي 
يمثل فكرا اتصاليا واعدا؛ ملا حيمله من االهتامم باحلاجات األساسية لإلنسان -التي 
املؤسسة االجتامعية-، ولتأكيده عىل استمرار  فيه  الذي تعمل  املجتمع  ثقافة  حتددها 

األنشطة االتصالية التي تربط اجلمهور باملؤسسة يف منظومة املجتمع.
يتسم  كان  وإن  جيد،  بشكل  وأكاديميًا  نظريًا  يتطور  االجتامعي  التسويق  أن  كام     
التي نشأ فيها، وحيفه نوع من الغموض واالختالف  البيئة املادية الغربية  بالتحيز إىل 
حول تطبيقاته حتى يف بيئة نشأته، إال أن ذلك يمكن جتاوزه عمليا إذا ُعلم أن َمَرّده 
إىل طبيعة املوضوع االجتامعي، باعتباره صورة لقيم املجتمع التي تعود يف أصوهلا إىل 

املعتقدات.
احلدود  نظرية واضحة  قوانني حمددة، وال  ليست  االجتامعي  التسويق  نظرية  إن       
واملعامل؛ لعدم قدرهتا عىل توصيف القيمة احلقيقية لكل نشاط اتصايل متارسه املؤسسة 
االجتامعية، أو تأطري كيفية التعامل مع متغريات البيئة االتصالية، أو توصيف الصيغة 
الباحث يرى أهنا متثل معامل  التي حيتاجها كل جمال أو موضوع اجتامعي. ولذا؛ فإن 
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الخاتمة

عامة، وأطرًا واسعة، قابلة ملزيد من اجلهود العقالنية ملعرفة املزيد من التفاصيل التي 
حتوهيا هذه األطر.   
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