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بات فقال تعاىلاحلمد هللا الذي جعل طلب العلم من أجلّ األعمال وأعظم القر :
}ـٰت جرد لْمواْ ٱلْعأُوت ينٱلَّذو نكُمواْ منءام ينٱلَّذ فَعِ ٱللَّهرادلة[} ي11:ا[ ،

والسالم على سيدنا حممد، سيد املرسلني وإمام املعلمني وقدوة العاملني،  والصالة
صلى اهللا عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر امليامني ومن سار على جهم 

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، شهد بذلك لنفسه . إىل يوم الدين
شهِد ٱللَّه أَنه {: لقه فقال تعاىلوثىن مبالئكة قدسه، وأقر بذلك أهل العلم من خ

 زِيزٱلْع وإِالَّ ه ـٰه ـٰئكَةُ وأُولُواْ ٱلْعلْمِ قَائماً بِٱلْقسط الَ إِلَ ـٰه إِالَّ هو وٱلْملَ ال إِلَ
يمكوله ـده ورسـدا عبـا حممـد أن سيدنـوأشه]. 18:آل عمران[} ٱلْح

من : ((ىل اجلنة فقال عليه الصالة والسالمق إـب العلم طريـا أن طلـأخربن
  )).ةـاً إىل اجلنـه طريقـه بـل اهللا لـاً سهـه علمـسلك طريقاً يلتمس في
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  إىل الـوالـديـن الكـريـمـيـن... 

  و إىل جدي طالب حممد العريب بن العريب



 

 ب 
 

  

  

  

  

  

  

  :أتقدم بالشكر و العرفان

أخلص يل النصح و قدم يل  الذي "مرداوي كمال/ الدكتور"إىل أساتذيت و أخص بالذكر األستاذ املشرف 
  .و أمتىن له التوفيق حتمل عناء اإلشراف و التوجيه العون و

  ."أنيفاك ختيمة"إىل كل من ساهم يف ظهور هذه املذكرة و أخص بالذكر اآلنسة 

  .ديواين أبو بكر: ة اجلزائرية لألشخاص ذوي اإلعاقة و أخص بالذكر السيدمجيع أعضاء الفيدراليإىل 

  .قوميدة فضيلة: و على رأسهم رئيسة اجلمعية اآلنسة أعضاء مجعية املعاقني حركيا لبلدية عني عبيد إىل
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  :العامة املقدمة
، و هو من التسويق االجتماعي من املفاهيم احلديثة اليت ظهرت نتيجة لتطور الفهم التسويقي احلديث يعترب

ان ـاملفاهيم األساسية املرتبطة بالظاهرة االتصالية البشرية مبختلف أبعادها ومستوياا الرتباطه حباجات اإلنس

املعيشية لألفراد من خالل الترويج لألفكار و القيم اإلجيابية يف و رغباته، و هو يسعى إىل حتسني الظروف 

  .احلياة و لسلوكيات مهمة إلنقاذ اتمعات من اآلفات السائدة

و استخدمها  على مدى السنوات اخلمسني املاضية، أخذ التسويق االجتماعي من أفكار التسويق التجاري

ل مفهوم التوجه باملستهلك، و األدوات التسويقية مثل املزيج ملعاجلة املشاكل االجتماعية و الصحية، و استعم

، و استهدف التسويقي و طبقها بنجاح على السلوكات الصحية مثل تعاطي املخدرات، و القيادة بأمان

مواطن إلحداث تغيريات فردية، فضال عن واضعي السياسات و أصحاب املصلحة ـاملسوقون االجتماعيون ال

  .ؤسسايت و االجتماعيلتحقيق التغيري امل

غيري، لقد تغريت املمارسة يف جمال مكافحة التبغ، و السالمة م التسويق االجتماعي جا جديدا يف التقد و

و ميكن القول أن للتسويق االجتماعي مسامهة كبرية يف اخلطوات املرورية نتيجة لتأثري التسويق االجتماعي، 

البلدان املتقدمة خالل القرن املاضي، كما استخدم على نطاق واسع يف اهلامة اليت قطعتها الصحة العامة يف 

  .العامل الثالث ملعاجلة القضايا الصحية

ون؟ ـاس ما يفعلـملاذا يفعل الن: حياول فهم إن التسويق االجتماعي القائم على مفهوم التوجه باملستهلك

هذا الفعل أو غريوه؟ و اهلدف هو حتديد ما و ماذا يفيدهم ذلك؟ ما الذي يؤثر فيهم؟ و ماذا لو توقفوا عن 

  .حيتاجه الزبائن إلحداث التغيري يف سلوكهم بالطريقة املطلوبة

لقد ساهم التسويق االجتماعي يف تدعيم الكثري من السلوكات الصحية يف اجلزائر مثل عمليات التلقيح 

  ...عمليات الوقاية من سرطان الثدي عند املرأة الدوري لألطفال، و



 ةـة العامـاملقدم
 

 د 
 

إىل ممارسة التسويق االجتماعي يف اجلزائر يف جمال إدماج  هذه املذكرة بالتحليل و الوصف ضتتعر

اإلدماج الشامل املتكامل، حل حملاربة إقصاء األشخاص ذوي " األشخاص ذوي اإلعاقة يف إطار مشروع 

إلجابة سعياً ل" ذوي اإلعاقة خاص الفيدرالية اجلزائرية لألش" الذي تقوم بتنفيذه " اإلعاقة من احلياة االجتماعية 

  :على اإلشكالية التالية

  "هل للتسويق االجتماعي دور يف تفعيل برامج اإلدماج الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة؟ " 

بالنظر إىل الواقع يف اجلزائر، فإن فئة األشخاص ذوي اإلعاقة تعاين من نقص و صعوبة التعليم، ضعف 

، ىل األماكن العموميةإكوين املهين و التشغيل، عدم القدرة على الوصول الرعاية الصحية و التأهيل، ضعف الت

غريها جتعل الشخص  باإلضافة إىل نظرة االزدراء اليت ينظر ا اتمع للشخص ذو اإلعاقة، كل هذه املشاكل و

  .املعاق يعيش حالة من التهميش و اإلقصاء من احلياة االجتماعية

ة ـة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة حلمايـائر على االتفاقية الدولييف السنوات األخرية صادقت اجلز

و وضعت العديد من القوانني حلماية هؤالء األشخاص و إدماجهم، و من هنا وضعت فرضيتني لإلجابة على 

  :هذه اإلشكالية

 .حتتاج برامج اإلدماج لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل كبري إىل التسويق االجتماعي يف تفعيلها .1

 .القوانني و االتفاقيات املوقعة إىل تفعيل هذه الربامج دون احلاجة إىل دور التسويق االجتماعي تؤدي .2

ق، ـد يف علم التسويـال اجلديـوء على هذا اـوع التسويق االجتماعي لتسليط الضـموض مت اختيار

لبلدية عني عبيد  اـن حركيـة املعاقيـيف مجعي اوـو إلثراء معلومايت حول هذا املوضوع، و بصفيت عض

ي اإلعاقة واإلدماج الشامل املتكامل، حل حملاربة إقصاء األشخاص ذ" ، اخترت دراسة مشروع بوالية قسنطينة

ذلك إلبراز دور النشاط اجلمعوي يف محالت  و الذي تشارك فيه هذه اجلمعية، و" من احلياة االجتماعية 

  .احلكومية و مراقبة عملها و االحتكاك بأفرادها اإلدماج االجتماعي، و للتقرب أكثر من املنظمات غري
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لقد حرصت يف هذه املذكرة على تقدمي البعد النظري و التطبيقي ملوضوع التسويق االجتماعي، و ذلك 

  .رغم ندرة املراجع يف هذا املوضوع و صعوبة الترمجة

دف هذه الدراسة إىل توضيح أمهية التسويق االجتماعي يف تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجلزائـر، 

و من أجل حتقيق هذا اهلدف مت إتباع املنهج الوصفي التحليلي ملشروع اإلدماج الشامل املتكامل، حل حملاربة 

، م هذه املذكرة إىل مخسة فصوليقست و لقدإقصاء األشخاص ذوي اإلعاقة من احلياة االجتماعي يف اجلزائر، 

  :ثالثة فصول نظرية و فصلني تطبيقيني كاآليت

سويق االجتماعي، تناولت فيه مفهوم و أبعاد و نشأة و تطور التسويق مفهوم الت :الفصل األول •

 .االجتماعي

بعض النماذج و النظريات املستعملة يف  هعرضت في ،مناذج و نظريات التسويق االجتماعي :الفصل الثاين •

 .التسويق االجتماعي

: االجتماعي العملي، تناولت فيه سياسات املزيج التسويقي االجتماعي األربعةالتسويق  :الفصل الثالث •

 .املنتج، السعر، املكان، و الترويج

جتربة بلدية كانكايا ، عرضت فيه خارج اجلزائر إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ةربجت :الفصل الرابع •

 .يف إدماج األشخاص ذوي اإلعاقةالتركية 

تسليط الضوء على ، دور التسويق االجتماعي يف إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجلزائر :الفصل اخلامس •

" اإلدماج الشامل املتكامل، حل حملاربة إقصاء األشخاص ذوي اإلعاقة من احلياة االجتماعية " مشروع 

   .اجلزائرية لألشخاص ذوي اإلعاقة طرف الفيدراليةاملنفذ من 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مفهوم التسويق االجتماعي: الفصل األول
 

2 

 

  : تمهيدال
ق ـباحثني يف التسويالر من ـام الكثيـت على اهتمـمن املواضيع اليت استول التسويق االجتماعي تعريف
نتطرق يف  فيها الكثري منهم على اختالف مذاهبهم التسويقية، و اختلفت هذه التعاريف و تعددت، و و خاض

 يف الطبعة اخلامسة من كتابه MICHAEL J. BAKERهذا الفصل إىل تعريف التسويق االجتماعي كما وضعه 
« THE MARKETING BOOK »  1  

I. تعريف التسويق االجتماعي و أبعاده:  

اعي هو التصميم ـق االجتمـالتسوي" : يـالـالتعريف الت 1971 ةـسن Zaltman و  Kotlerع ـوض
ذ و التحكم يف الربامج املطلوبة أن تؤثر على مدى تقبل األفكار االجتماعية و كذا األخذ باعتبارات ـو التنفي

التخطيط التسويقي عملية حيث أكدا على  2"ختطيط املنتج، التسعري، االتصال، التوزيع، و البحث التسويقي 
  .من جهة و على املزيج التسويقي من جهة أخرى

يعرب تأكيد املؤلفني على التصميم و التنفيذ و التحكم يف الربامج عن اعتقادمها بأن التسويق االجتماعي ينبغي 

 و أن التخطيط االستراتيجي ،أن يتخذ شكل برنامج على املدى الطويل بدال من احلمالت على املدى القصري

  .مطلوب إلدارة هذا الربنامج

و قد الحظ املؤلفان ميل خمططي احلمالت إىل التركيز على دور اإلعالن و وسائل اإلعالم، و اعتربا أن هذا 

الجتماعي، و التسعري و التوزيع فضال االهتمام مبالغ فيه، و أنه ينبغي إعطاء املزيد من االهتمام لتطوير املنتج ا

  .عن دور حبوث السوق

نتقد هذا التعريف يف وقت مبكر لعدم الدقة فيه، و على وجه اخلصوص ع تطور التسويق االجتماعي، أُو م 

أن هذا التعريف حيتمل اخللط بني التسويق االجتماعي، و التسويق اتمعي، و تسويق  Rangunالحظ 

  .3املسؤولية االجتماعية للشركات

                                                             
1 : Michael J. Baker, Michael J. Baker, “The Marketing Book”, fifth edition, Butterworth-Heinemann, London, 2003, p 694.  

2: Kotler, P. and Zaltman, G. (1971) Social marketing: an approach to planned social change, Journal of Marketing, P.3. 

3 : Rangun, V. K. and Karim, S. (1991) Teaching Note: Focusing the Concept of Social Marketing, Harvard Business School, Cambridge, MA. 
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يتعلق باآلثار األخالقية و االجتماعية للنشاط التجاري إذن  Societal Marketingالتسويق اتمعي 

تسويق السلع و اخلدمات اليت ترضي املستهلكني يف ظل ظروف " فالتسويق اتمعي يشجع الشركات على 

جتنب ممارسات التسويق على  عادلة للمستهلكني و اليت متكنهم من اختاذ قرارات شراء ذكية و حيث الشركات

، و باختصار يهتم التسويق اتمعي بضمان قيام املسوقني 1"قب مشكوك فيها بالنسبة للمجتمع اليت هلا عوا

  .التجاريني بأعماهلم على الوجه الصحيح من دون املس بعمالئهم أو باتمع ككل

ياالستهالكية زعة ـر تسويق املسؤولية االجتماعية للشركات أسبابا اجتماعية مرغوبة مثل البيئة و النسخ

  .2خلدمة مصاحل املنظمة التجارية

ؤدي قلق اجلمهور إزاء البيئة و اآلثار االجتماعية للنشاط التجاري إىل دعاية سيئة للمنظمة، و قد ميكن أن ي

اختارت بعض املنظمات العمل بشكل استباقي و وضع نفسها باعتبارها مسؤولة اجتماعيا و أخالقيا مثل 

تاج مواد صديقة للبيئة، و لكن هذا ال يشكل التسويق االجتماعي ألن جناح هذه تسعى إلن الشركات اليت

ة حقوق املسامهني و الرحبية و ليس من خالل إدخال حتسينات على البيئة، و كذلك مالشركات يقاس بقي

 مثل الغطاء الذي يوضع على السرير للحماية من بعوضة - اليت تسوق منتجات للسالمة املنظمات التجارية

ألن جناحها يقاس من حيث األهداف التجارية بدال من ال تعد عاملة يف جمال التسويق االجتماعي  -  املالريا

  .التخفيضات يف معدالت انتشار مرض املالريا

للمسوقني التجاريني ممارسة التسويق االجتماعي فمثال  و كذلك اخللط بني أمور أخرى؛ من املمكن

قد أسهمت يف مبادرة كربى للتسويق االجتماعي للوقاية من املخدرات يف مشال  Procter & Gambleشركة 

و مع ذلك فإن مثل هذه األنشطة تبقى دائما هامشية بالنظر لالهتمام الرئيسي للشركة بالنجاح ، 3شرق إجنلترا

                                                             
1 : Michael J. Baker, Op. cit, p 697. 

2 : Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. and Wong, V. (1996) Principles of Marketing, European edn, Prentice-Hall, London. 

3 : Home Office (1998) Managing a Drugs Prevention Programme: The Experience of NE Choices 1996–1998, Northumbria Drugs Prevention 

Team, Home Office, Newcastle. 
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مقدمة  عل من هذه الشركات سوىجيالتجاري، و اخنراط هذه الشركات يف نشاطات التسويق االجتماعي ال 

  .ألسباب جيدة من شأا أن جتعل منهم مجعيات خريية هلبات

ح ـادف للربـو التسويق غري اهل Social Marketingو ينبغي أيضا التفريق بني التسويق االجتماعي 

Non-profit Marketing1 املؤسسات غري الرحبية  امسوقو، 2الذي يعترب يف بعض األحيان جمموعة فرعية

مستشفيات، منظمات خريية ( مهتمون باإلدارة التسويقية للمؤسسات أو املنظمات يف ااالت غري الرحبية 

عية، الفرق يكمن يف كما هو احلال يف تسويق املسؤولية االجتما...) ملرض السرطان، أو مؤسسات تربوية

م بنجاح و بقاء املنظمة أما املسوقون االجتماعيون فيهتمون ؛ فاملنظمات غري اهلادفة للربح تأهداف النشاط

  .بالتغريات اليت حتدث يف اجلمهور املستهدف

؛ هناك بعض اهليئات، نشاطها األساسي هو التسويق و مرة أخرى هناك درجة مربكة من التداخل

اكز السيطرة على يف إجنلترا أو مر Health Education Authorityاالجتماعي مثل هيئة التعليم الصحي 

  .األمراض يف الواليات املتحدة و الذين يستخدمون التسويق غري الرحبي إلدارة املنظمة اخلاصة م

من ناحية أخرى هناك منظمات غري رحبية مثل منظمة أحباث السرطان اليت تتمثل مهمتها األساسية يف 

  .التسويق االجتماعيموال ألحباث السرطان و اليت قد تشارك أحيانا يف أنشطة مجع األ

  

  

                                                             
1 : Fox, K. F. A. and Kotler, P. (1980) The marketing of social causes: the first ten years, Journal of Marketing, 44. 

2 : Blois, K. (1994) Non-profit marketing, in Baker,M. J. (ed.), The Marketing Book, 3rd edn, Butterworth-Heinemann, Oxford, Chapter 30. 
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  :1تعاريف متنوعة للتسويق االجتماعيو لقد وضعت العديد من الشخصيات 

هو اعتماد فلسفة التسويق وتكييف تكنولوجيات التسويق ألسباب تؤدي إىل  :التسويق االجتماعي .1
ئج ة سيؤدي إىل نتاـط احلملاف، يف رأي خمطـة املطـوك الفردي و الذي يف ايـتغيريات يف السل
 ) Michael Basil (. عـمفيدة للمجتم

هو تطبيق مفاهيم التسويق و التقنيات الالزمة لعمليات التبادل اليت تؤدي إىل حتقيق  :التسويق االجتماعي .2
  )  Susan Dann(. األهداف املرغوب فيها اجتماعيا و اليت دف إىل فائدة اتمع ككل

و، ـذا النحـح، و على هـهو حماولة للتأثري على املستهلكني من أجل حتقيق الصال :التسويق االجتماعي .3
سلوك  و دائما على الوجه األخالقي، التسويق االجتماعي على وجه التحديد يسعى إىل إحداث تغيري

د ـ، بدال من تغيري ما هو جيد رد أنه يزيدا يف حد ذاتهـون جيـأن يك املستهلك الذي من املفترض
  ) Rob Donovan (. حـيف األرباح أو أنه غري هادف للرب

ذ ـة و التنفيـل املنهجي و التنميـة و التحليـق املناسبـهو تطبيق أدوات التسوي التسويق االجتماعي .4
و التقييم و إدماج جمموعة شاملة تستند إىل أسس علمية صممت أخالقيا لتتناسب مع املستخدم ذو الصلة 

   )Brian Gibbs (. للتأثري على تغيري السلوك الذي يعود بالفائدة على اتمع
قائمة هو عملية ختطيط الربامج اليت من شأا تشجيع التغيري الطوعي للسلوك و ال :التسويق االجتماعي .5

   ) Susan Kirby (. على بناء عالقات تبادل املنفعة مع اجلمهور املستهدف لصاحل اتمع
إىل التأثري على السلوك الطوعي لشرحية ربامج واسعة النطاق دف عملية ختطيط ل :لتسويق االجتماعيا .6

أساس تقدمي الفوائد حقيق أهداف اجتماعية بدال من األهداف املالية؛ و القائمة على تمن مجهور معني ل
 و تستعمل للتأثري على نيتهأ/ اليت يريدها اجلمهور املستهدف و إزالة العراقيل اليت تواجه هذا اجلمهور و 

  ) Beverly Schwartz (. للتصرف بشكل إجيايب

  
  
  

                                                             
1 : Michael J. Baker, Op. cit, p 698. 
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  :و هناك عدد من املفاتيح و العناصر املشتركة تنشأ من هذه التعاريف املختلفة للتسويق االجتماعي

  .التركيز على أن تغيري السلوك يكون طوعيا :األول §

هو أن املسوقني االجتماعيني حياولون احلث على التغيري الطوعي للسلوك من خالل تطبيق مبدأ  :الثاين §

  .االعتراف بأنه جيب أن يكون هناك فائدة واضحة للعميل إذا ما كان التغيري حيدث أي التبادل

ك ـي للمستهلـه السوقـة التوجـل دراسـق مثـالتسوي ينبغي أن تستخدم تقنيات :الثالث §

Consumer oriented market researchجتزئة السوق و املزيج التسويقي ،.  

التسويق االجتماعي هو : " تعريفا للتسويق االجتماعي يشمل هذه النقاط   Andreasen, 1955و قد أعطى 

تنفيذ، و تقييم الربامج املصممة للتأثري على سلوك اجلمهور تطبيق تقنيات التسويق التجاري يف حتليل، ختطيط، 

  .1"املستهدف بشكل طوعي من أجل حتسني الرعاية للفرد و اتمع 

و قد بدأت مؤخرا التعريفات تناقش الدور الرئيسي للعالقات طويلة األمد يف جمال التسويق االجتماعي                       

 التوجه باملستهلك: برنامج التسويق االجتماعي جيب أن حتتوي على العناصر التالية وو محلة التغيري االجتماعي 

consumer orientation  التبادل، و نظرة التخطيط طويل األجل ،.  

أنه يهتم بالسلوك الفردي فقط، و لكن كما لوحظ يف وقت سابق  على و كثريا ما ينظر للتسويق االجتماعي

و يستهدف أيضا التأثري على السلوك على نطاق بيئي ميكن أن يستخدم لتغيري سلوك اجلماعات و املنظمات 

  .على حدا، و نناقش اآلن هذه العناصر األساسية للتسويق االجتماعي كل 2واسع

                                                             
1 : Andreasen, A. R. (1995) Marketing Social Change: Changing Behaviour to Promote Health, Social Development, and the Environment, 

Jossey-Bass, San Francisco. 

2: Lefebvre, R. C. (1996) 25 years of social marketing: looking back to the future, Social Marketing Quarterly, Special Issue. 
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  :التوجه باملستهلك •

هو على األرجح عنصر أساسي جلميع أشكال التسويق، يف جمال التسويق االجتماعي يفترض  التوجه باملستهلك

أن املستهلك يكون املشارك النشط يف عملية التغيري، و املسوق االجتماعي يسعى إىل بناء عالقة مع املستهلكني 

  .دريب و البحثاملستهدفني مع مرور الزمن و يسعى إىل تطوير هذه العالقة من خالل التكوين و الت

ملاذا  ؟ما هو اخلطأ مع هؤالء الناس' إن املنهج الذي جيعل املستهلك حمور اهتمام املسوق االجتماعي ال يسأل 

  .'ما الذي ال نفهمه حول مجهورنا املستهدف؟ ؟ما اخلطأ معنا'و لكن ' ال يفهمون؟ 

  :التبادل •

فلسفة التوجه باملستهلك، و لكن يشترك معه التسويق االجتماعي ال يشترك فقط مع التسويق التجاري يف 

اخلدمات، ( و يف حني ميكن تطبيق مبادئ التسويق موعة جديدة و متنوعة من القضايا  1أيضا يف آلية التبادل

ف و النظريات اخلاصة ذه ي، مع كل التعار...)التعليم، التكنولوجيا، األحزاب السياسية، و التغيري االجتماعي

  .2املبدأ األساسي اخلاص بالتبادل هو يف صميم كل منهاالقضايا فإن 

و لكل طرف شيء  بأن التسويق ال حيدث إال إذا كان هناك طرفان أو أكثر 3Kotler and Zaltmanيقول 

  .يبادل به، و كالمها قادر على تنفيذ االتصال و التوزيع

د، ـع احلصول على بعض الفوائـأكثر مع توقن أو ـو يعرف التبادل على أنه تبادل املوارد و القيم بني طرفي

  .4و الدافع إىل املشاركة يف التبادل هو تلبية احلاجات

                                                             
1: Kotler & Zaltman, Op. cit. 

2: www.social-Marketing.com, 18/2/2011. 

3 : Kotler & Zaltman, Ibid. 

4: Houston, F. S. and Gassenheimer, J. B. (1987) Marketing and exchange, Journal of Marketing, 51, October, 3–18. 

http://www.social-Marketing.com
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التبادل يفهم بسهولة على أنه تبادل السلع مقابل النقود، و لكن ميكن أيضا تصوره يف جمموعة متنوعة من 

  .أو الوقاية مقابل راحة البال مواصلة التعليم مقابل الرسوم، التصويت مقابل خفض الضرائب،: الطرق األخرى

االجتماعي يركز على السلوك الطوعي للجمهور املستهدف، و لتسهيل التبادل الطوعي  التبادل يف التسويق 

دونه حقا، فاملسوق االجتماعي جيب أن يسلط الضوء يجيب أن يقدم املسوقون االجتماعيون للناس ما كانوا ير

  .معني و بالتايل تسهيل عملية التبادل الطوعيعلى الفوائد املرجوة من تغيري سلوك 

  :التخطيط طويل األجل •

التجاري ينبغي أن يكون للتسويق االجتماعي نظرة طويلة األجل قائمة على أساس الربامج  مثل التسويق

كانت وظيفة  املستمرة بدال من احلمالت ملرة واحدة، أي أن يكون إستراتيجيا ال تكتيكيا و هلذا السبب

  .Andreasen, 1995إىل  Kotler, 1971التخطيط التسويقي موضوعا ثابتا يف تعاريف التسويق االجتماعي من 

جرىعملية التخطيط يف التسويق االجتماعي هي نفسها يف التسويق التجاري، تبدأ و تنتهي مع البحث، و ت 

  .البحوث يف مجيع املعلومات الالزمة لوضع هذه اإلستراتيجية

داف، ـجتزئة السوق و إستراتيجية االستهعلى ارجية أوال، و هذا يساعد يجرى التحليل للبيئة الداخلية و اخل

و هناك حاجة للمزيد من البحوث لتحديد املشكلة، و حتديد أهداف الربامج و وضع صياغة لإلستراتيجية 

و يتم اختبارها قبل تطبيقها و أخريا يتم رصد النجاح  التسويقية، مث توضع عناصر مزيج التسويق االجتماعي

  .النسيب للخطة و تقييم النتائج
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  .ستراتيجية للتسويق االجتماعياإلطة اخل )1-1( الشكل رقم

     

 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : المصدر

Hastings, G. B. and Elliot, B. (1993) Social marketing in practice in traffic safety, in Marketing. of 
Traffic Safety, OECD, Paris, Chapter III, p. 35 
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II. نشأة و تطور التسويق االجتماعي:  

تطور مفهوم التسويق االجتماعي بالتوازي مع تطور التسويق التجاري خالل أواخر اخلمسينات و أوائل 

ل ـدة مثـاالت جديـق يف جمـات وحدود تطبيق التسويـالستينات حيث درس األكادمييون إمكاني

رح ـط 1952-1951ة ـويف سن... اعيـي، و االجتمـال السياسـاWiebe 1ايلـاؤل التـالتس :

« Can brotherhood be sold like soap? »   ،"هل ميكن بيع األخو قام بتقييم أربع " ة مثل الصابون؟و

محلة للتغيري االجتماعي هي اليت حتاكي ص إىل أن أحسن أنواع خمتلفة من محالت التغيري االجتماعي، و خلُ

  .محلة التسويق التجاري، و ذلك من حيث زيادة احتمال جناحها

تطبيق ألسباب اجتماعية كان أمرا غري مستحب، حيث الو مع ذلك بالنسبة للكثريين فإن فكرة التوسع يف  

2اعترض على ذلك 
Luck   املنتج امللموس يهدد مفهوم أو جمموعة من القيم حمل على أساس أن إحالل فكرة

  .التبادل االقتصادي

و خيشى آخرون من قوة التسويق، و إساءة فهم قدرته على السيطرة االجتماعية و الدعاية، و رغم هذا فقد 

  .أعيد حتديد مفهوم التسويق ليشمل تسويق األفكار و النظر يف آثارها األخالقية

ع التحول يف السياسة الصحية العامة من أجل الوقاية من بدأ التوسع يف مفهوم التسويق جنبا إىل جنب م

  .األمراض لتمهيد الطريق لتطوير التسويق االجتماعي

دان ـخالل سنوات الستينات بدأ تطبيق تقنيات التسويق التجاري يف محالت التوعية  الصحية يف البل

 « Journal of marketing »مقاال يف جريدة التسويق  Kotler and Zaltmanنشر كل من  1971النامية؛ و يف عام 

و كانت هذه هي املرة األوىل اليت يستخدم  "3ج للتغيري االجتماعي املخطط : التسويق االجتماعي" بعنوان 

                                                             
1 : Michael J. Baker, Op. cit, p 695. 

2 : Luck, D. J. (1974) Social marketing: confusion compounded, Journal of Marketing, 38, October, 70–72. 

3: Kotler & Zaltman, Op. cit.  
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تصميم و تنفيذ ": ، و قد عرف الكاتبان التسويق االجتماعي على النحو التايلجتماعيفيها مصطلح التسويق اال

ختطيط ار ـاالعتبعني ذ بـلربامج اليت يراد ا التأثري على مقبولية األفكار االجتماعية و األخو مراقبة ا

  ".، و التسعري، و االتصاالت، و التوزيع و حبوث التسويقجـاملنت

يف املمارسة العملية، كان جيري حبث التسويق االجتماعي من قبل عدد من الباحثني يف نفس الوقت مبا يف 

1 :ذلك
Dick Manoff, Karen Fox, Paul Bloom, Bill Novelli  خالل  أول أمثلة التسويق االجتماعي ظهرت

نقل برامج تنظيم : الستينات جزء من اجلهود اإلمنائية الدولية يف العامل الثالث و البلدان النامية على سبيل املثال

ة ـل منع احلمل من خالل الصيدليـسائة العيادية، و دراسة توزيع وـبعيدا عن املعاجل Sri Lankaاألسرة يف 

  . الت الصغريةو احمل

ثل بدأت مشاريع اإلماهة بة تقنيات التسويق مثل تقسيم اجلمهور و االتصال اجلماهريي و باملجتر و شرعوا يف

ة ـن يف تطبيق برامج التنميـه أكثر باملستهلكيـيف إفريقيا يف اختاذ ج للتوج  Oral Rehydrationالشفوية 

للوقاية  Stanford heart Disease Prevention Programو كذلك برامج هامة يف الدول املتقدمة منها برنامج 

يف حني أن العديد من هذه الربامج املبكرة كانت  The Pawtucket heart health programمن األمراض و 

  .التسويق االجتماعي يف املقام األول تطبيقات يف االتصاالت االجتماعية و هي مهمة لبدء

ة ـا االجتماعيـمنذ الثمانينات مل يعد األكادمييون يسألون إذا كان من املمكن تطبيق التسويق يف القضاي

  و لكن كيف ميكن القيام بذلك؟

خالل هذه الفترة شاركهم املمارسون خربم و وضعوا مقترحات لتطوير التسويق االجتماعي من حيث 

  .تطور اإلعالن االجتماعي يف االتصاالت االجتماعية  Fox and Kotler2النظرية و التطبيق و وصف

                                                             
1: Michael J. Baker, Opcit, p 696. 

2: Fox, K. F. A. and Kotler, P, Op.Cit. 
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تقييم مشاريع التسويق االجتماعي و وجد أن الكثري من الدراسات تفتقر إىل حسن  Bloom1استكشف 

  .التصميم و التسيري

دعيا   و السنوات العشر األوىل للتسويق االجتماعي 2Bloom and Novelliاستعرض كل من  1981يف عام 

و حددا إىل املزيد من البحث لتبديد االنتقادات اليت وجهت للتسويق االجتماعي و القائلة بأنه يفتقر إىل الدقة 

احلاجة إىل إجراء حبوث لدراسة جتزئة اجلمهور و اختيار وسائل اإلعالم و تصميم املثريات و وضع 

  .إلداريةو القضايا التنظيمية و ا استراتيجيات متوقع طويلة األجل

بعدها بنشر التسويق  Hastings and Haywood 1991و  3Levebvre and Flora 1988و قام كل من 

  .االجتماعي على نطاق واسع يف جمال الصحة العمومية و توليد مناقشات حية حول تطبيقه ومسامهته

نشر الكتابات عنه متبوعا  و بينما كان التسويق االجتماعي ميارس يف كثري من البلدان أثناء تلك الفترة كان

يف جنوب يف الظهور و على األخص يف كلية الصحة العامة  ةطاق واسع وبدأت مراكز اخلربنبنمو شعبيته على 

  .يف أوتاوا بكندا Carletonيف اسكتلندا وجامعة  Strathclydeفلوريدا و مركز التسويق االجتماعي يف جامعة 

  :املوضوع، مما يدل على التطور التارخيي لتعريف التسويق االجتماعيو قد مت نشر العديد من الكتب حول هذا 

  Seymour Fine يرى أن التسويق االجتماعي كتسويق لألفكار هو حل ملشاكل املستهلكني.  

1989 ”blic BehaviorPu : Strategies for Changing Social Marketing“Kotler and Roberto’s   يصف

  .تغيري اجتماعي لتقنيات التسيري التسويق االجتماعي بأنه

                                                             
1 : Bloom, P. N. (1980) Evaluating social marketing programs: problems and prospects, The 1980 Educators Conference Proceedings, A M A, Chicago. 

2 : Bloom, P. N. and Novelli, W. D. (1981) Problems and challenges in social marketing, Journal of Marketing 45, p-p 79–88. 

3 : Michael J. Baker, Opcit, p 696 
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أدخل املزيد من التحسينات، حبجة أن   ”Marketing Social Change“ 1: 1995عام  Andreasenو كتاب 

التسويق االجتماعي ينبغي أن يركز على تغيري السلوك بدال من األفكار و يقدم حتوال نظريا للنموذج حنو 

  .التأديب

ا يف تعريفهم للتسويق االجتماعي و غري متفقني مع ياالجتماعي دقيقون نسباليوم، املختصون يف التسويق 

التأديب خصوصا يف جمال الصحة العامة و تعزيز الصحة، و اخللط مازال ظاهرا، ففي كثري من األحيان يتم 

ة، و تصحيح سوء الفهم هو التحدي الرئيسي منذ مساواة التسويق االجتماعي مع اإلعالنات االجتماعي

األكادمييني، و اآلخر يستهدف سعينات و ذلك بتحريض اثنني من املؤمترات السنوية، واحد يستهدف الت

  Social Marketing Quarterly: الستعراض آراء الباحثني يف التسويق االجتماعي ةاملمارسني و تأسيس جمل

  .ة ذلكيستساعد على تلب

õ 2األحداث املثمرة و املنشورات: التسويق االجتماعي  

v 1970s  
يف جريدة التسويق من " مدخل إىل التغيري االجتماعي املخطط : التسويق االجتماعي: " مقالة رائدة :1971 •

  ".التسويق االجتماعي " ابتكر مصطلح  Philip Kotler and Gerald Zaltmanطرف 

 Alan Andreasenاملزيد من الباحثني املميزين ضموا أصوام إىل إمكانات التسويق االجتماعي مبا يف ذلك  •

 William Smithو  Bill Novelli، )منظمة الصحة االحتادية، كندا( James Mintzمن جامعة جورج تاون و 

  .3من أكادميية تطوير التربية

                                                             
1 : Michael J. Baker, Opcit, p 695. 
2 : Philip Kotler & Nancy R. Lee, “Up and out of poverty”, Pearson, 2009, p.60. 
3 : Ibid, p.61. 
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v 1980s 

ح ـدام هذا املصطلـراض بدأوا يف استخـالبنك الدويل، منظمة الصحة العاملية، و مراكز السيطرة على األم •

  .يف جمال التسويق االجتماعيو تشجيع االهتمام 

و هو يسلط الضوء على  William Novelli and Paul Bloomمقال يف جملة التسويق من طرف  :1981 •

ذا اال، مبا يف ذلك البحوث، جتزئة هلاحلامسة  يق مبادئ و تقنيات التسويق يف األدلةاالفتقار للدقة يف تطب

  .السوق، و قنوات التوزيع

  :بعنوان Health Education Quarterlyمقال يف  :1988 •

« Social marketing and public Health Intervention » من طرف R. Craig Lefebvre and June Flora 

  .يعطي التسويق االجتماعي تطبيقات واسعة يف جمال الصحة العمومية

رف ـن طـم "ة ـوك العامـر سلـات لتغييـاستراتيجي: اعيـالتسويق االجتم" : ابــكت :1989 •

Philip Kotler and Eduardo Roberto  حيدد تطبيق مبادئ و تقنيات التسويق للتأثري على إدارة التغيري

  .2008و  2002يف  و نشروا طبعتني الحقتني للكتاب إىل الكاتبني Nancy Leeاالجتماعي؛ و انضمت 

v 1990s 

إدارة " يف غالسكو و  Strathclydeللتسويق االجتماعي يف جامعة  وضع برامج أكادميية مبا يف ذلك مركز •

  .يف جامعة جنوب فلوريدا" شؤون اتمع و صحة األسرة 

 J. Prochaska, C. DiClemente, and J. C. Norcrossمقالة يف علم النفس األمريكي من طرف  :1992 •

  .قبل الكثريين أكثر النماذج فائدة وضع حىت اآلنيقدم إطار تنظيم لتحقيق تغيري يف السلوك، و هو يعترب من 

و قسم  Best Start. Incمن طرف  Social Marketing Quartarly: بداية نشر اجلريدة الفصلية :1994 •

  .الصحة العمومية، و جامعة جنوب فلوريدا



 مفهوم التسويق االجتماعي: الفصل األول
 

15 

 

من  "ية و البيئية تغيري السلوك لتعزيز الصحة و التنمية االجتماع: تسويق التغيري االجتماعي: " كتاب :1995 •

  .كان له إسهام كبري يف نظرية و تطبيق التسويق االجتماعي Alan Andreasenطرف 

من جامعة جورج  Alan Andreasenتأسيس معهد التسويق االجتماعي يف العاصمة واشنطن و تعيني  :1999 •

  .تاون مديرا تنفيذيا مؤقتا للمعهد

 Doug McKenzie-Mohr and William Smithمن طرف  "تعزيز السلوك املستدام " : كتاب :1999 •

 .كمدخل للتسويق االجتماعي على األساس اتمعي

v 2000s 

نشر  Rob Donovan And Nadine Hadleyمن طرف  "مبادئ و ممارسات : التسويق االجتماعي" : كتاب :2003 •

  .يف أستراليا

  Jeff Franch and Clive Blair-Stevensيف لندن برئاسة  تأسيس املركز القومي للتسويق االجتماعي: 2005 •

  .مت عقد املؤمتر السنوي العاشر لالبتكارات يف جمال التسويق االجتماعي :2005 •

يصف توسع دور  Alan Andreasenمن طرف  " 21التسويق االجتماعي يف القرن " : كتاب :2006 •

  .التسويق االجتماعي

  .عقد املؤمتر السنوي التاسع عشر للتسويق االجتماعي يف الصحة العامة :2008 •

 .يف بريطانيا Brightonأول مؤمتر للتسويق االجتماعي العاملي يعقد يف  :2008 •
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  :خالصة الفصل

تطرقنا يف هذا الفصل تعريف التسويق االجتماعي و أبعاده و نشأته وتطوره و خلُصنا إىل أن التسويق 

و إن تشات  االجتماعي خيتلف يف مفهومه و أهدافه عن التسويق اتمعي و تسويق املسؤولية االجتماعية

  :توصلنا إىل النتائج التالية طرق املمارسة كما

يستعمل التسويق االجتماعي أساليب و أدوات التسويق التجاري مثل دراسة السوق، تقسيم السـوق  •

 و املزيج التسويقي

 .التسويق االجتماعي على مبدأ التغيري الطوعي للسلوكيقوم  •

أحسن محلة للتسويق االجتماعي هي احلملة اليت حتاكي محلة التسويق التجاري و اليت تقوم على  •

 .التوجه باملستهلك، التبادل، النظرة طويلة األجل: العناصر األساسية للتسويق

ر و التوسع بظهور الكثري من البحوث سنة و أخذ يف التطو 60منذ  ظهر التسويق االجتماعي •

     .األكادميية و املمارسات يف ااالت الصحية و االجتماعية
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  .التسويق االجتماعي نظريات و مناذج :الفصل الثاين

  :التمهيد

إن املتفحص ألدبيات التسويق يالحظ بأن هناك الكثري من النظريات و النماذج السلوكية  اليت طبقت يف جمال 
يف حل الكثري من املشاكل التسويقية إال أن هذه النماذج مل يتم تطبيقها يف جمال التسويق و القت جناحا كبريا 

إال يف وقت قريب جدا نتيجة لالهتمام الذي بدأ حديثا للتسويق االجتماعي و أمهيته يف  التسويق االجتماعي
  .اتمعات املعاصرة

ق االجتماعي ـعليها و تطبيقها يف التسوياليت يتم التركيز  و مع ذلك فإن هناك من هذه النظريات و النماذج 
  .و اليت تعطي أمهية كبرية للصحة لكي تكون اال الذي يطبق فيه التسويق االجتماعي بشكل واسع

يدركون بأن مهمة تغيري السلوك و تصحيحه ليست من األمور  إن املختصني يف جمال التسويق االجتماعي
ملعقدة جدا و نتيجة هلذه الصعوبة و التعقيد فإننا جند بأن هنالك السهلة بل تعترب من العمليات الصعبة و ا

و حاولت حتديد العوامل اليت تلعب  ،عشرات النظريات و النماذج اليت تناولت هذا املوضوع احليوي و املهم
الدور األساسي يف إحداث هذا التغيري و التصحيح إال أن هذه النظريات و النماذج ركزت بشكل أساسي 

عمليات الفردية يف أغلب األحيان، و بالتايل فإن العاملني يف جمال التسويق االجتماعي ال جيدون على ال
ادة الوعي و الفهم ـون من خالهلا لزيـوك الفردي و إمنا يعملـاستراتيجيام بديلة الستراتيجيات تغيري السل

ة ـداف اموعـاعي أي استهـمق االجتـو اإلدراك ألكرب عدد ممكن من احلصة املستهدفة حبمالت التسوي
  .و أعضائها معا

كذلك يركز التسويق االجتماعي على نظريات احلوافز إلعالم املستهدفني من خالل الرسائل و من خالل 
شبكات اإلعالم االجتماعي لنشر الرسائل، تطوير تنظيم و مجع املعلومات، تطوير العالقات و التحالفات بني 

االجتماعية، كذلك االعتماد على النظريات السياسية لتحديد البدائل و اختيار اإلدارات لتحقيق األهداف 
  .املناسب منها

 ركزوا و على الرغم من وجود العديد من النظريات و النماذج إال أن العاملني يف جمال التسويق االجتماعي
  .سيتم التطرق إليها يف هذا الفصلبشكل أساسي على عدد منها و اليت 
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I.  1االعتقاد الصحيمنوذج )The health belief model(   

إن منوذج االعتقاد الصحي يهدف للتعرف على األسباب و العوامل اليت تدفع األفراد إىل عدم املشاركة يف 
  .املشاريع والربامج الصحية لكي حيقق العاملون ذا النموذج فهما أفضل لألسباب و وضع احللول املناسبة

ج و عناصره بطريقة للتطبيق يف مشاريع التسويق االجتماعي و ذلك من خالل و لقد حضي هذا النموذ
اعتماده من قبل املختصني يف جمال التسويق االجتماعي لكي ميكنهم من التنبؤ بأنواع السلوك، االختالفات يف 

  .السلوك، فهم طبيعة االختالف

اخلاصة بالتسويق الصحي و كذلك  و أن كل هذا سوف يساعد  هؤالء املختصني يف صياغة االستراتيجيات
  .حتديد األهداف الالزمة لتنفيذ هذه االستراتيجيات

إن العاملني يف جمال التسويق االجتماعي طبقوا هذا النموذج على مجيع األعضاء يف ااميع الذين ال يشعرون 
باخلطر الذي حييط م و ال يستطيعون إدراكه من دون تدخل جهات أخرى تدعمهم من خالل استخدام 

  ).The use of fear or anxiety or ousing messages(وسائل اخلوف و اإلثارة و القلق 

 )Hochbaum 1952, Rosen stocks kegles(تركز هذه النظرية على العالقات بني السلوك الصحي و التصورات الفردية 
حيث أن فهم اخلطر الفردي يؤثر على إمكانية أخذ إجراءات وقائية، إن ميل األفراد الختاذ اإلجراء يتأثر 

  .مبستوى إدراكهم للخطر الشخصي، إضافة إىل املنافع و املواقع من القيام بالفعل

ادات ـطوير العدم تـإن هذا النموذج مالئم باألخص يف احلمالت الصحية الوقائية و ذلك إلقناع األفراد لع
  .عرضهم للضررتسيء لصحتهم و ت يتو السلوك ال

  

  

  

  

                                                             
   .209، ص 2008، دار المناھج، عمان، األردن، "التسویق الصحي و االجتماعي"ردینة عثمان یوسف،  : 1



 مناذج و نظريات التسويق االجتماعي: الفصل الثاين
 

19 
 

II. 1نظرية الفعل املعقول )Theory of seasond action (  

وك ـة السلـاول املختصون دراسـو حي. تستند هذه النظرية على تكوين املعتقدات، املواقف، النية و السلوك
وك، و دور ـلعبه القصد و النية يف تكوين السلو التنبؤ به و ذلك من خالل إعطاء أمهية للدور الذي ي

ف و كذلك دور السلوك النهائي و النتائج اليت حيصل عليها األفراد و ردود الفعل جراء هذه النتائج؛ ـاملواق
إن العاملني يف جمال التسويق االجتماعي تبنوا هذه النظرية و قاموا بتطبيقها و لكنهم اكتشفوا بأا مل حتقق 

  .يف هذه اال األهداف اليت يسعون لتحقيقهاللعاملني 

نتيجة لذلك فقد قام العديد من الباحثني و املختصني يف جمال علم االجتماع و علم النفس االجتماعي بالعديد 
من البحوث املتعلقة مبعرفة سلوك األفراد و إمكانية التنبؤ به و تطوير العديد من النماذج و قد متخض ذلك عن 

  .من النماذج السلوكيةطرح الكثري 

   Fishbien2منوذج القصد لـ   . أ

الذي يركز على أساس أن  Fishbienمن بني أهم النتائج اليت استندت إىل هذه النظرية هو منوذج القصد لـ 
للقصد أو النية الدور األساسي لتحديد السلوك لذلك يركز العاملون يف جمال التسويق االجتماعي على التعرف 

األفراد احلقيقية لكي يتمكنوا من التنبؤ بسلوكهم املستقبلي و حتديد البث االتصايل املناسب على نية وقصد 
بأن السلوك الظاهر للفرد يقارب  Fishbienللتأثري على سلوكهم الصحي و جعلهم أكثر استجابة، حيث يرى 

  .جدا أو ميثل تقريبا السلوك

  :كما يلي إن الصيغة الرياضية اليت قدمها هلذا النموذج كانت

  ≈      
  حيث

 

  متثل السلوك الظاهر Bحيث أن 
  املوقف جتاه حدث حمدد يف حالة معطاة Actو 
  احتمال أن يقبل الفرد تأثري اموعة الفردية NBI  و 
  معامل األعداد WI, Woو  

                                                             
  .210مرجع سبق ذكره، ص ردینة عثمان یوسف، :  1

  .210المرجع نفسھ، ص :  2
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 :Dulanyمنوذج   . ب

حيث أن مكونات هذه النظرية هي ) Theory of propositional control(نظرية السيطرة Dulany لقد طور 
 :عن منوذج القصد بالصيغة الرياضية التالية 1Dulanyالقصد و املوقف و تأثري اآلخرين و لقد عرب 

 

  :حيث أن
BI  لديه قصد للقيام بالفعل( هي القصد من السلوك(  

RHd التعزيز أو الدعم للفعل  
RSV القيمة الذاتية للتعزيز  
BH فرضية تتعلق بسلوك اآلخرين  
MC  املة ( القوة احملركة للفعلدوافع ا(  

B1, B2 معامل االحندار  
  :و ميكن اعتبار.. إن املركب األول هلذا النموذج ميكن اعتباره يشابه عملية قياس املوقف

(RHd) بأنه ميثل إدراك الشيء  
(RSV) بأنه ميثل قيمة الشيء  

  .النموذج فهو لقياس تأثري اآلخرين على السلوكأما املركب الثاين هلذا 
إن العمل وقف . هي اليت ختاطب العالقة بني املعتقدات، املواقف، النية، السلوكإن نظرية الفعل املعقول 

هذه النظرية يتطلب فهم السلوك وذلك من خالل حتديد دور املوقف و مدى تأثريه فيه أم أن هناك معيارا 
ا السلوك؛ إن الناس يعطون أمهية و يركزون انتباههم على تفكري اآلخرين بسلوكهم و أن اجتماعيا أثر على هذ

آلراء اآلخرين أمهية كبرية يف تصرفام و تقليل احلرية و التساؤل و عدم التأكد لديهم، لذلك ينبغي للمختصني 
ل ـدادا للتعامـر استعـثيف التسويق االجتماعي خلق الوعي الصحي لدى مجيع أفراد اتمع لكي يكونوا أك

سل، ( راض ـن باألمـراد املصابيـو التفاعل و التعاون إلجناح جماالت التوعية وأخذ مواقف إجيابية جتاه األف
  .ري مقبولني يف اتمعغو ال يشعرون بأم أفراد ...) و جذام، إيدز

تتفق مع هذه  ]Berger 1975(2 ]Uncertainty Reduction Theory() عدم التأكد(إن نظرية تقليل احلرية 
النظرية و جتد بأن تقليل الشك و احلرية متثل اهلدف الرئيسي لالتصال الشخصي و تذهب النظرية إىل أبعد من 

و التأثري العميق بطريقة االتصاالت ...) تتعلق باإلحساس املتشابه، اللَفت، التبادل(ذلك حول درجة الشك 
  .باشرا عن طريق الكالم الشفهي أو غري الشفهيبالناس سواء كان هذا االتصال م

                                                             
  .211ردینة عثمان یوسف، مرجع سبق ذكره، ص :  1

  .212المرجع نفسھ، ص :  2
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III. 1نظرية اإلدراك االجتماعي )Social cognitive theory(  

  :وفقا هلذه النظرية فإن سلوك األفراد يفسر من خالل ثالثة أبعاد هي

 :البعد األول يشمل )1

 السلوك -

 اإلدراك -

 العوامل الشخصية األخرى -

 :البعد الثاين يشمل )2

 تتضمن خمتلف العوامل البيئية املؤثرةاألحداث البيئية و  -

 :البعد الثالث و يشمل )3

  .مستوى التفاعل والتأثر و التأثري الذي جيعل األفراد مرتبطني بعضهم ببعض و توجه حنو السلوك

 لوجهة نظروفقا رى، و ـإن أي تغيري يف األبعاد الثالث سوف يقود إىل إجراء تغيري يف العوامل األخ
)Lefebvre( 2ئةفإن البي:  

 .متثل عامل تعزيز و تقوية و ثوابت سلوك ما و يف نفس الوقت متثل عامل عقاب لسلوك آخر •

إن تأثري البيئة يكمن من خالل مالحظة سلوك اآلخرين و االستفادة من خربام و النتائج اليت حصلوا  •
السلوك؛ كما أن عليها من جراء هذا السلوك؛ إن للتعلم ضمن هذه النظرية دورا أساسيا يف تكوين 

هذه النظرية تعترب من أكثر النظريات مشولية لتوضيح السلوك البشري و أن مكونات هذه النظرية 
 :تركز على ما يلي

ن إمبا أن األفراد يتعرضون إىل كم هائل من املنبهات و اليت ال ميكن حصرها يوميا لذلك ف :االنتباه )1
تكون ضمن حدود اهتمامهم لذلك  تليب حاجام و اليتاألفراد و ااميع املستجيبني للمنبهات اليت 

النتباه ميثل االستجابة إىل املنبهات املثارة يف البيئة احمليطة؛ و عليه يسعى املختصون يف جمال التسويق فا
االجتماعي إىل اختيار املنبهات اليت حياولون من خالهلا إثارة اهتمام األفراد و ااميع و جعل هذه 

ن إطار حاجام لكي حتقق االستجابة املطلوبة مع مراعاة الفروقات بني أعضاء اموعة املنبهات ضم
                                                             

  .212ردینة عثمان یوسف، مرجع سبق ذكره، ص :  1
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الواحدة أو ما بني ااميع املستهدفة من حيث مستوى اهتمامهم، احلاجات، التعلم، املنبهات األكثر 
 ...تأثريا، أمهية اتمع، الصحة

جتماعية و وضع مستوى الوعي االجتماعي كذلك احملافظة على الزبائن من خالل تلبية حاجام اال
  .لديهم من خالل بث املنبهات اخلاصة بذلك و تعزيزها

أي تقدمي منتجات اليت تليب احلاجات االجتماعية لألفراد أو ااميع اليت تسعى لتحقيق : املنتجات )2
 .جمتمع أكثر وعيا و إدراكا لألمور الصحية وبالتايل ليصبح جمتمعا صحيا

خالل آثار احلاجات االجتماعية، فإن األفراد سوف تتولد لديهم قدرة الختاذ القرارات  من: الدوافع )3
 .اخلاصة بالبيئة

إن اكتساب ااميع و أعضائها التعليم الفعال يتطلب من العاملني يف جمال التسويق : التعليم الفعال )4
خالهلا يستطيعون  االجتماعي تكثيف احلمالت االجتماعية و الرسائل اخلاصة بذلك و اليت من

االطالع على جتارب اآلخرين يف اتمعات األخرى و االستفادة منها و إظهار جوانبها االجيابية لكي 
يكون هلذا التعلم دور مهم وفعال يف تغيري وتصحيح السلوك بشكل يتوافق مع أهداف التسويق 

 .االجتماعي

تصون يف جمال التسويق االجتماعي إن السلوك اجلديد الذي يسعى املخ: إدارة السلوك اجلديد )5
وك الصحي الصحيح ـة و القيام بالسلـلتحقيقه هو جعل األفراد مدركني حلجم األضرار االجتماعي

و الذي جيسد من خالل استجابة اموعة املستهدفة حلمالت التسويق االجتماعي، مثل االستجابة 
حتديد النسل و غريها من األهداف لفحص اإليدز و أخذ العالج الالزم، و االستجابة حلمالت 

 .االجتماعية
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IV. 1مناذج التحول النظري لتغيري السلوك الصحي   
(The transtheoretical Models of health behavior change)  

إن هذا النموذج نشر و عرف من خالل مراحل التغيري اليت مير ا اتمع، و لقد أصبح من النماذج األكثر 
يف التسويق االجتماعي و قد أخذ مساحة واسعة يف التطبيق كنموذج نظري لتفسري التسويق استخداما 
  .االجتماعي

إن هذه النماذج ظهرت من خالل حتليل النظريات القياسية يف العالج و التحليل النفسي للتغريات احلاصلة يف 
ا للناس املؤثرين خالل مراحل السلوك اإلنساين، و تقترح القيام ببعض التدخالت اليت ستكون مالئمة جد

  :التغيري؛ إن بعض هذه التدخالت يتضمن ما يلي

 Consciousness raisingزيادة الوعي                                    •

 Self-ref                                     إعادة تقييم الذات          •

    Social liberation                 حتقيق التحرر االجتماعي          •

                             Helping relationship                         العالقات املساندة     •

  :على أي حال فإن األدوات األكثر شعبية يف هذه النماذج هي املراحل النفسية

 Precontemplaion     قبل التأمل                 •

     Contemplaion               تأمل             •

              Preparation                  حتضري             •

  Action                       )       عمل( فعل  •

  Maintenance      إاء                          •

إن املسوقني االجتماعيني حيققون أهدافهم من خالل فسح اال و إعطاء الوقت الكايف للجمهور للمرور ذه 
ال و أخذه بعني االعتبار بشكل عميق أاملراحل؛ إال أم اكتشفوا بأن هنالك جانبا مهما و ناقصا مل يتم تناوله 

  .فقط على اخلصائص الشخصية كمعيار أساسيحيث أن هذه النظرية تؤكد ) العوامل غري الشخصية ( و هو 

                                                             
  .214ردینة عثمان یوسف، مرجع سبق ذكره، ص  : 1
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مبا أن هذه النظرية تعطي جانبا كبريا و أساسيا إىل اجلانب النظري فقط مما جعلها و احلالة هذه عاجزة عن 
تشخيص األسباب بشكل دقيق و كذلك املسامهة يف تغيري وتصحيح السلوك لعدم أخذها بعني االعتبار العوامل 

  .األخرى

            هذه النظرية يتطابق فقط مع خمرجات النظرية اخلاصة بالسلوك الشرائي لـإن العمل وفق 
1)Howard John and Sheth Jadich 1969 ( و كم هو موضح يف الشكل)1-2(  

  نظرية السلوك الشرائي): 1-2(الشكل 
  

      

  

 

 

 

 

 

 

source : Hoard, H.A and Sheath, J.N { Atheory of buyer } New York, John Wiley and sons. Inc, 1969 

  

V. 2نظرية التسبب )Attribution theory(  

خالل االعتماد على اعتقادام  تفترض بأن الناس يتصرفون من) Hieder and Kely 1967(3إن هذه النظرية 
و تذهب إىل أبعد من ذلك  من خالل إبراز أمهية ) Beliefs(بغض النظر عن صالحية تلك االعتقادات 

و هذا االفتراض أساس ( االعتقادات يف حتديد السلوك و السبب أن هذه النظرية تفترض بأن هذه االعتقادات 
حداث اليت تدور حوهلم و تفسريها و فهمها من أجل تشكيل املوقف تؤثر على تفسري األفراد لأل) هذه النظرية 

إن هذه االعتقادات قد تتكون نتيجة لتجارب .املالئم أو غري املالئم جتاهها دف تكوين السلوك النهائي
                                                             

  .215، ص ذكره ردینة عثمان یوسف، مرجع سبق:  1

  .216، ص نفس المرجع : 2

  .216نفس المرجع، ص :  3

 سلوك الشراء

 القصد و النیة

 المواقف

 الفھم

 االنتباه

 المنععوامل 

 المیول

 حساسیة المعلومات
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إن هؤالء ) including there own action and the action of others(نتيجة لتجارم اخلاصة  واآلخرين أ
اد سوف يقومون بتحليل و تعليل و تفسري األسباب اليت قادم إىل تكوين هذه املواقف و بالتايل حددت األفر

  ...).سلعة، خدمة، فكرة(سلوكهم جتاه األحداث أو املواضيع 

.. إن الفرد قد يعزوا هذا السلوك إىل أسباب و عوامل داخلية كمستوى الذكاء، اجلهد املبذول، الكفاءة
الدخل، اموعة، (وامل، أو قد يعزو مسببات هذا السلوك إىل العوامل البيئية اخلارجية وغريها من الع

  ...).األسرة

إن حتديد األسباب اليت سامهت يف تكوين املعتقدات و املواقف و من مث السلوك تعترب من املهام األساسية اليت 
احلمالت اإلعالمية و إثارة املنبهات يسعى إليها املختصون يف جمال التسويق االجتماعي و ذلك من خالل 

زه ـبشكل مستمر و جيد و بالشكل الذي جيعل األفراد لديهم االستعداد الستقبال هذا املنبه ويستطيعون متيي
  .و االهتمام به من بني مئات املنبهات يف البيئة احمليطة

استخدامها يف جمال التسويق إن استخدام هذه النظرية ضمن إطار التسويق التجاري أسهل بكثري من 
االجتماعي حيث أننا نستطيع من خالل االعتماد على أسلوب تنشيط املبيعات وضع اهلدايا و من خالل الدور 
الذي يلعبه رجل البيع يف شد األفراد إىل املنبهات و التأثري ا و من مث دفعهم الختاذ قرار الشراء، و لكن 

ي تكمن يف كيفية إجياد املسببات و إثارة الدوافع لدى األفراد للذهاب من املشكلة بالنسبة للتسويق االجتماع
أجل إجراء التحليل اخلاص مبرض اإليدز على سبيل املثال دون تدخل اجلهات الرمسية و إمنا يكون السلوك 

ت الصحية الـاه املسامهة يف احلمـادات االجيابية جتـاإلرادي و الطوعي، أو إجياد املسببات اليت تكون االعتق
  .و التوعية االجتماعية أو التربع للجمعيات اإلنسانية أو مجعيات معاجلة مرض السرطان

إن العاملني يف جمال التسويق االجتماعي يستهدفون اجلمهور من خالل محالت التوعية اليت من خالهلا يعملون 
كذلك يقوم . جمتمع أفضلعلى زرع األسباب لدى األفراد لكي تدفعهم حنو العمل باجتاه صحة أفضل و 

ة ـالعاملون يف جمال التسويق االجتماعي باستهداف ااميع ألم يدركون بأن األفراد يتأثرون بسلوك اموع
و يسعون إىل تقليدها و حماولة التعرف على األسباب اليت دفعت هؤالء إىل القيام ذا السلوك كذلك يهدف 

اد بأمهية العناية الصحية و إىل خلق نوع من التوافق بني الفرد و طبيعة من خالل احلمالت إىل زيادة وعي األفر
  ...)السرطان، اإليدز، اجلذام، السكر( العالج من املرض 
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و من املعروف بأن قناعة املريض بأمهية العالج و املنافع اليت حيصل عليها من هذا الدواء سوف تدفعه إىل 
  .ن العالجالتعامل معه مما يعزز جناح هذا الصنف م

VI. 1نظرية اإلبداع )Innovation Theory (  

  :هنالك العديد من التعاريف اليت أعطيت ملفهوم اإلبداع منها
ل القدرة على تشغيل املعلومات بطريقة معينة حبيث مبأن اإلبداع حيت) 2001العزاوي، بشري (جيد  •

 .تكون النتيجة أصلية و ذات معىن

ميثل تبين فكرة أو سلوك جديد لصناعة املنظمة و سوقها و بيئتها فريى بأن اإلبداع ) Daft 1992(أما  •
 .العامة

 .ل استخدام األفكار اجلديدة تطبيقامبأن اإلبداع حيت )Stoner1996(يف حني يرى  •

ة ـار اجلديدة البارعـفيشري إىل أن اإلبداع ميثل القدرة على التصور و خلق األفك) 1996أيوب ( أما  •
 . احلاالت القائمةو املبتكرة بالنسبة إىل

وفقا هلذه النظرية فإن هنالك أنواعا خمتلفة من متبين اإلبداع يف اجلمهور املستهدف و املتمثل بنسبة حمددة و له 
حوافز فريدة لتبين السلوك اجلديد؛ إن هذا التغيري يف سلوك األفراد من خالل تبين فكرة أو استخدام األفكار 

  .لتصور و االبتكار و تبين سلوك جديداجلديدة اليت جتعله قادرا على ا

إن استخدام األفكار اجلديدة و تبين سلوك من األهداف اليت يسعى لتحقيقها العاملون يف جمال التسويق 
دة ـار اجلديـاالجتماعي و ذلك من خالل التركيز على محالت التسويق االجتماعي إلكساب األفراد األفك

  .لوك صحي جديدو زيادة قدرم على التصور و تبين س

VII.  2الثقافية و االتصال ما بني الثقافات املتباينة) القدرة(الكفاءة  
 )Competence and Intercultural Communication(  

متثل الثقافة هيكل معتقدات مألوفة و صيغ اجتماعية و مرياث مادي تشكل معتقدا معقدا و متميزا موعة 
هنالك من جيد بأن الثقافة متثل جمموعة من القيم و األفكار و املواقف ساللية أو دينية أو جمموعة قيم؛ بينما 

موعة متجانسة من األفراد و تنتقل من جيل إىل جيل آخر، و أا تتأثر بالعوامل البيئية احمليطة و بالتطور 
غري أو تصحيح يف احلاصل يف اتمع احمللي و العاملي و لكن هذا التأثري يتطلب الوقت و اجلهد من أجل حتقيق ت

  .مواقف و سلوك األفراد أو ااميع و ذلك الرتباطها بعوامل قوية
                                                             

  .218ردینة عثمان یوسف، مرجع سبق ذكره، ص :  1
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مبا أن الثقافة ختتلف من جمتمع إىل آخر فإن العاملني يف جمال التسويق االجتماعي يسعون للتأثري على سلوك 
أمهية الدور الذي تلعبه  األفراد من خالل دراسة و حتليل األمناط السلوكية لألفراد و اجلماعات ألم يدركون

على سلوك األفراد و اجلماعات فعلى سبيل املثال ...) املعتقدات، الديانة، التقاليد، القوانني، و األعراف(
هنالك ضغوط اجتماعية و دينية و ضغوط القوانني و التشريعات و غريها من العوامل على األفراد بالشكل 

اإلفصاح عنه حىت و إن كان الفرد يعاين من مرض خطري و تساهم  الذي جيعلهم يكتمون ما يعانون منه و عدم
  .األسرة يف إخفاء ذلك خشية مما سوف يتعرضون له من نقد و عزل اجتماعي من قبل ااميع األخرى

إن عدم الوعي لدى األفراد أو جماميع اتمع يزيد من تعقيد هذه املشكلة لذلك فإن املختصني يف جمال التسويق 
ا ـوع املستهدف سواء كان ذلك صحيـون محالت إعالمية حول خماطر املوضـاعي و عندما يواجهاالجتم

أو اجتماعيا فعليهم أن يركزوا أوال على املواضيع اليت ال متس مباشرة بالقيم و التقاليد والدين، فعلى سبيل 
حثهم على إجراء ل اإلعالم للوقاية من مرض اإليدز و ئاملثال إن نشر الوعي الصحي من خالل وسا

راد ـراف اجلنسي يف ذلك املرض ألن األفـيركز بشكل أساسي على دور االحن الالفحوصات املختربية جيب أ
و اجلماعات سوف تأخذ موقفا سلبيا من هذه احلمالت و إمنا جيب التركيز أوال على أضرار نقل الدم غري 

فة عيادات طب األسنان و مستوى التعقيم فيها، املفحوص بشكل جيد و التأكيد على سالمة احلقنة و على نظا
  .و من مث اإلشارة إىل االحنراف اجلنسي أنه أحد مسببات هذا املرض

إن احلمالت اإلعالمية اليت استندت أساسا على مسألة االحنراف اجلنسي كمسبب أصلي أو أساسي هلذا املرض 
ية، عقائدية، قانونية، اجتماعية، و غريها من ولّدت ردود فعل عكسية جتاه األفراد و اجلماعات ألسباب دين

الضغوط اليت تولد ردود فعل سلبية و شديدة جتاه الفرد املصاب و حىت جتاه أسرته مما قد يؤدي إىل فشل هذه 
احلملة و عدم قدرا على حتقيق أهدافها؛ و دفع األفراد أو املصابني إىل عدم طلب العالج و عدم إعالم األهل 

  .لك خشية أخذ فكرة غري صحيحة عنهمو األقارب بذ

إن املختصني يف جمال التسويق االجتماعي و جدوا بأن استخدام طريقة االستبيان و طريقة استخدام االقتراح  
تساهم بشكل كبري يف كشف الكثري من املعلومات اليت ال يديل ا الفرد بشكل مباشر و على األخص فيما 

  .ثقافة اتمع يتعلق بالسلوكيات اليت تتعارض و

  



 مناذج و نظريات التسويق االجتماعي: الفصل الثاين
 

28 
 

VIII. 1النموذج متعدد الوسائط )Multimedia approaches(  

حيث أن االتصاالت الصحية  )Regers 1992(و  )Hornis 1989(إن هذا النموذج الذي بدأ أساسا من أعمال 
  :2وفقا هلذا النموذج تعتمد على ثالث قنوات رئيسية هي

 .تائالاتصال شخصي مع الع -

 .اتصال شخصي مع األصدقاء -

 .اتصال شخصي مع اموعة -

إن هذا االتصال يتضمن حتريك و تعبئة املنظمات االجتماعية و نشر احلمالت اإلعالمية للجماهري و االعتماد 
  .على الرسائل و امللصقات و غريها من وسائل االتصال اجلماهريية

الل حتديد اخلصائص إن حتليل ودراسة السكان يعترب العنصر األساسي لنجاح وسائل االتصال وذلك من خ
املتميزة للمجتمع املستهدف و من مث إعداد احلمالت املناسبة و اختيار الوسيلة الفعالة اليت حتقق أهداف العملية 

  .االتصالية

بشكل عام تتميز االتصاالت الصحية بالفعالية و النجاح من خالل اعتمادها على أكثر من وسيلة يف االتصال 
  ...).أسرة، األصدقاء، اموعات(من جهة  لكي يكون التأثري من أكثر

إن جناح هذه احلمالت يعتمد يف أحد أسسه على مسألة تكرار االتصال دف إدامة الصلة و حتقيق األهداف 
فعلى سبيل املثال عندما تنطلق عملية لقاح ضد شلل األطفال فإن وزارة الصحة تقوم حبمالت إعالمية واسعة 

اجلريان و العاملني يف احلملة وغريهم دف جناح هذه احلملة و حتقيق احلماية  تستهدف األم، األب، األخ،
التلفاز، املذياع، الصحف، االت، (الصحية لألطفال و ذلك من خالل وسائل االتصال اجلماهريية 

  ...).امللصقات

  

  

                                                             
  .220ردینة عثمان یوسف، مرجع سبق ذكره، ص :  1

  .220المرجع نفسھ، ص :  2
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IX. 1نظرية املرونة )Resilience theory(  

و اليت تتعلق بالقدرة على التطوير و تقوية وتعزيز بعض املميزات يف األفراد  )Rutter 1993(عرض هذه النظرية 
و ذلك من خالل التأثريات االجيابية يف بيئتهم فإن ذلك سوف يكون له دور فعال و مهم يف حتقيق األهداف 

  .االجتماعية

ا ـة و التأثري عليهـموعإن تطوير مهارة االتصال لدى األفراد سوف جتعلهم قادرين على نقل املعلومات للمج
و يف نفس الوقت سوف يتأثر الفرد باموعة من خالل هذا االتصال؛ أي تنمية قدرته االجتماعية و كذلك 
متكن الفرد من حل املشاكل اليت يواجهها و يئة الظروف املناسبة للتفكري و اإلبداع؛ إن كل هذا له دور مهم 

املني يف إطار هذه النظرية جيدون بأن جعل األفراد قادرين على إصدار يف معاجلة مشاكل اتمع لذلك فإن الع
األحكام من خالل الوعي املعريف و حتديد مكانتهم يف اتمع و حتقيق طموحام سوف يدفع األفراد للمسامهة 

  .بشكل فعال يف القضايا االجتماعية

فراد يشعرون بنفس شعور اموعات عندما منوذج التعريف االجتماعي بأن األيف  )Turner and Taifl(و جيد 
  .نفس املميزات اليت لديهم لديهايدركون بأن هذه اموعة 

X. 2منوذج التسويق االجتماعي )Social Marketing Model(  

هذا النموذج على حتديد حاجات ااميع املستهدفة و ذلك من  حيث يؤكد )Kotler 1989(قدم هذا النموذج 
م ـر، القيـس، العمـة، اجلنـمثل العوامل اجلغرافي(ادا إىل عوامل خمتارة ـخالل تقسيمها أو تصنيفها استن
  ).و العادات و األمناط االستهالكية

و اختبار الوسيلة املناسبة لالتصال وكذلك حمتوى  إن هذا التقسيم يسهل مهمة اختيار ااميع املستهدفة
احلمالت اإلعالمية؛ إن مفهوم التسويق االجتماعي ميثل توجها مضادا ملا سبقه من أنشطة ألا سامهت يف إجياد 
عادات و أمناط استهالكية غري صحية و غري اجتماعية و كذلك سامهت يف تقدمي منتجات أدت لتوليد و زيادة 

راء ـن و دفعهم الختاذ قرار الشـيئية آخذين بعني االعتبار فقط تلبية حاجات و رغبات املستهلكياألضرار الب
  .و كذلك الصمود بوجه املنافسة

                                                             
  .221ردینة عثمان یوسف، مرجع سبق ذكره، ص :  1

  .222ص  المرجع نفسھ،:  2
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ة ـل اإلعالنيـلتقدمي منتجات عديدة و متنوعة إضافة إىل تكثيف الرسائعام تسعى املنظمات املختلفة  بشكل
اف الوعي ـات مما ساهم يف إضعـذه املنظمـل هـبو استخدام مجيع وسائل االتصال املتاحة من ق

ات ـمفاهيم و تبين نظري ادـرت احلاجة إىل إجيـاالجتماعي و الصحي لدى األفراد و اجلماعات لذلك ظه
تنظم احلياة االجتماعية لألفراد وتليب حاجام و لكن  و منظمات و وضع قوانني و أنظمة مجعياتاء ـو إنش

ذه ـمن خالل جتزئة السوق إىل جماميع متجانسة وتوجيه محالت التوعية مبا ينسجم و طبيعة املستوى الثقايف هل
ع و اختيار قنوات التوزيع املناسبة و وسائل االتصال اليت حتقق االتصال الفعال لتحقيق األهداف ـاامي
  .اعيةاالجتم

إن العاملني يف جمال املسؤولية االجتماعية و التسويق االجتماعي أدركوا خطورة انتشار وازدياد أعداد املشاريع 
الصناعية من تلويث بيئي و خملفات مضرة بالبيئة لذلك عملت املنظمات يف هذا اإلطار من خالل حتميل هذه 

البيئية ملنتجاا و وضع املعاجلات املناسبة التأثريات املشاريع املسؤولية االجتماعية و ذلك من خالل دراسة 
  .لتقليل ذلك التأثري

على إبراز العالقة مابني املسؤولية االجتماعية و املسؤولية البيئية دف التمكن من تلبية  )Kotler(و لقد أكد 
وب مع احملافظة حاجات و رغبات املستهلكني و توجيهها بشكل ميكن املستهلكني من حتقيق اإلشباع املطل

  .على املسؤولية االجتماعية و البيئية

ات ـلقد تطور هذا املفهوم و أخذ يركز على أمهية محاية املستهلك و ذلك من خالل إنشاء العديد من اجلمعي
و املنظمات اليت تعمل على توعية املستهلكني باألضرار االجتماعية و البيئية اليت قد يتعرضون هلا من جراء 

د هذا ـاملنتجات من جهة، و من جهة أخرى تسعى هذه املنظمات إىل إصدار قوائم باملنتجات اليت تولبعض 
ة احلث على إصدار ـات على عاتقها مسؤوليـات و املنظمـالضرر و يف نفس الوقت أخذت هذه اتمع

ومية و احلد من نشاط بالتنسيق مع املنظمات احلكومية و غري احلكات و القوانني و وضع التشريعات ـالتعليم
ام هذه ـة إىل قيـة تقليله إضافـاملشاريع الصناعية و التجارية اليت تولد منتجاا الضرر للمجتمع و حماول

ات و اجلمعيات بالتركيز على احلمالت اإلعالمية الواسعة من خالل استخدام وسائل االتصال املتاحة ـاملنظم
و على البيئة على حد  يدركون حجم املخاطر اليت تؤثر عليهمدف توعية األفراد و اجلماعات و جعلهم 

  .سواء
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XI. 1عملية االتصاالت الصحية )Health communication process(   

يقدم هذا النموذج أربع خطوات لالتصاالت الصحية من خالل حتديد عملية التأثري بني هذه املراحل على 
حيث أن اخلطوة األخرية ترجع إىل اخلطوة األوىل و ذلك للتأكيد على أمهية العمل بشكل مستمر  شكل دائري

من ختطيط و تطبيق و حتسني و هنا من املهم جدا التعرف على حاجات وتصورات املستهدفني ذا النموذج 
بيق و كذلك أثناء من خالل االستماع و أخذ آرائهم ألن هذه احلاجات و التصورات قد تتغري أثناء التط

استمرار و تقدمي املشروع و لذلك جيب أن يكون العاملون على هذا النموذج مستعدين إلجراء التعديالت 
املناسبة على برامج العمل لكي يتمكنوا من إجراء التحسينات املناسبة اليت تنسجم و طبيعة التغريات احلاصلة 

  :يوضح ذلك )2-2(عند اجلمهور املستهدف و الشكل 

  منوذج عملية االتصال الصحيحة: )2-2(الشكل 
  

  

  

  

  

  

                              

  

  

  

  

  
Source : A theory is an explanation of who two or more variables work together to program 
outcome(s) {Witte, meyer, and Martell, June 2001}. 
((www.toosmarttostartsamhsa.gov)) 

  
  

                                                             
  .223ردینة عثمان یوسف، مرجع سبق ذكره، ص :  1
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 تقییم التأثیر و إجراء التصفیة

)4(  

Emplementing 
the programs 
 تطبیق البرامج
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http://www.toosmarttostartsamhsa.gov))
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  :و فيما يلي إجياز للمراحل األربع
 :تطوير اإلستراتيجية و التخطيط: املرحلة األوىل )1

  :و ذلك دف ضمن هذه املرحلة يتم وضع اخلطط الالزمة اليت تزود املشروع بالربامج
 .االتصاالت الفعالةاستخدام  -

 .متييز اجلمهور املستهدف -

 .صياغة إستراتيجية االتصال -

 .صياغة خطط االتصال و األنشطة املستخدمة -

 .حتديد طرق تقييم النتائج -

 : تطوير و اختبار املفاهيم، الوسائل، املواد: املرحلة الثانية )2

ث ـرق البحـها من خالل استخدام طو ضمن هذه املرحلة يتم تطوير مفهوم الرسائل و حتديد املستهدفني في
و حتديد املستلزمات و بعد حتديد الرسائل و املواد الالزمة سوف ختترب من خالل التطبيق و االتصال باجلمهور 

  .املستهدف
 : تطبيق الربامج: املرحلة الثالثة )3

ردود أفعال اجلمهور  ذلك و من مث متابعةو هنا يتم عرض الربنامج إىل اجلمهور املستهدف و يتم برجمة وتطبيق 
  .املستهدف ذا الربنامج يف املرحلة و من مث القيام بتنظيم هذا الربنامج و إجراء التعديل املطلوب عليه

 :تقييم التأثري و إجراء التصفية: املرحلة الرابعة )4

الربامج من خالل استخدام طرق التقييم احملدد هلذا الربنامج يف املرحلة األوىل و من  و يف هذه املرحلة يتم تقييم
  .مث إعادة صياغة إستراتيجية و خطط االتصال و النشاطات

  
  :خالصة الفصل

تناول هذا الفصل عددا من مناذج و نظريـات التسويق االجتماعي و اليت تبناهـا املسوقـون االجتماعيـون 
و طبقوها من خالل برامج و مشاريع متس قضايا صحية و اجتماعية و هذه النماذج و النظريات دف عموما 

فهم طبيعة هذا االختالف و حتديد  إىل التنبؤ بأنواع السلوك، و االختالفات املوجودة بني هذه األنواع، و
   .  أهداف عملية التغيري
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  :املزيج التسويقي االجتماعي: الفصل الثالث

  :التمهيد

و نتناول يف هذا الفصل أمهية و تطبيق كل عنصر  مت تكييف املزيج التسويقي ليستخدم يف التسويق االجتماعي

  من عناصر املزيج التسويقي يف التسويق االجتماعي، 

  .عناصر املزيج التسويقي االجتماعيجدول ل): 1-3( 1شكلال

  النوع  العنصر
  )اعتقاد، موقف، قيمة ( اعتماد فكرة   تقدمي العرض الستهداف املتبنني: املنتج

  )ملرة واحدة أو بصفة ثابتة ( اعتماد سلوك 
  تغيري أو التخلي عن السلوك احلايل

  عدم تبين سلوك مستقبلي
، زمنيةثقافية، عاطفية، اجتماعية، سلوكية، نفسية،   التكاليف اليت يتحملها املتبين املستهدف: السعر

  ...عملية، مادية، مالية
القنوات اليت يتم عربها الترويج للتغيري، و  :التوزيع

  .األماكن اليت يتم فيها اعتماد التغيري و تشجيعه
  قنوات اإلعالم
  قنوات التوزيع
  قنوات شخصية
  أماكن مادية

  )الثقايف مثل املناخ االجتماعي و ( أماكن غري مادية 
الوسيلة اليت يتم ا ترويج التغيري للجمهور : الترويج

  املستهدف
  اإلعالن

  العالقات العامة
  وسائل اإلعالم و الدعوة

  الربيد املباشر
  One to Oneالعالقات الشخصية 

Source : Kotler, P. and Roberto, E. L. (1989) Social Marketing: Strategies for Changing Public Behavior, 

Free Press, New York. 

                                                             
1 : Michael J. Baker, “The Marketing Book”, fifth edition, Butterworth-Heinemann, London, UK, 2003, p 714. 
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I. 1املنتج:  

وس ـان هو منتج غري ملمـر من األحيـيف كثي كما هو موضح يف اجلدول، فمنتج التسويق االجتماعي

احلد من ' معقد، و هذا جيعل من الصعب صياغته صياغة بسيطة و ذات معىن مفهوم، لنأخذ مثال أو سلوك 

إنه ينطوي على تغيري يف اختيار املواد الغذائية، تصميم قائمة : من عدة نواحيهو سلوك معقد ' تناول الدهون 

ع ـاملشتريات، سلوك الشراء، إعداد الطعام، العادات الشخصية، العادات األسرية، و املعايري االجتماعية األوس

متكررة و مستمرة هو سلوك ال ينبغي أن ميارس ملرة واحدة فقط و لكن ملرات و هلم جرا، عالوة على ذلك 

  .و لفترة زمنية طويلة

  .و كخطوة أوىل حنو صياغة مفهوم املنتج، حيتاج املسوقون االجتماعيون إىل حتديد وتوضيح مسات منتجهم

ة ـل، احلجم، التعبئـاللون، الطعم، الشك( ملموسة : ، مسات املنتج سلسلة متصلةيف جمال التسويق التجاري

، تقع مسات منتج التسويق )العالمة التجارية، الصورة، التنظيم ( لموسة ، غري م)و التغليف، و األداء 

االجتماعي إىل حد كبري يف اية سلسلة املنتجات غري امللموسة، و بعض التصنيفات احملتملة لسمات منتج 

  :التسويق االجتماعي مقترحة فيما يلي

ü ارتداء خوذة : مثال(بشكل دائم أو كامل هل ميكن أن جيرب السلوك قبل أن يتم تبنيه  :القابلية للتجريب

 ).الدراجات

ü التخلي عن التدخني : مثال(  مدى الصعوبة أو السهولة يف اعتماد السلوك :التخفيف.( 

ü ما هي خماطر اعتماد السلوك؟ :املخاطر 

ü هل هو سلوك جذاب أو غري جذاب؟ :الصورة 

ü هل هو سلوك مقبول اجتماعيا؟ :القبول 

                                                             
1:Michael J. Baker, Op. cit, p 714. 
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ü هل ميكن أن ميارس السلوك ملرة واحدة أو بشكل متكرر، أو هل يستمر على املدى الطويل أم  :املدة

 القصري؟

ü إتباع محية غذائية قد يتطلب مزيدا من املصاريف ( هل للسلوك تكلفة مادية أم ال؟  :التكلفة.( 

ات مغزى مفهوم، حتليل  مسات املنتج ذه الطريقة يساعد املسوقني االجتماعيني على صياغة منتجات ذ

مثال يف معاجلة التدخني لدى املراهقني، قد تقترح البحوث أن صورة السلوك هي القضية الرئيسية بدال من 

على إنتاج خيارات لعدم  جتنب األخطار الصحية و ميكن إذا للمسوقني االجتماعيني التركيز بوجه خاص

  .لإلقالع عن التدخني بدال من الفائدة الصحية الكبرية –مثل حرية االختيار  –التدخني تكون جذابة وعصرية 

و مشكلة كبرية ثانية ميكن أن تواجه املسوقني االجتماعيني يف صياغة املنتج االجتماعي هي املرونة، يقال عادة 

  :لعدة أسباب من املسوقني التجاريني يف تشكيل عروض منتجامأن املسوقني االجتماعيني أقل مرونة 

ارد و التكنولوجيا و املهارات الالزمة لتطوير املنتجات البديلة قد ال تكون متاحة يف التسويق املو :أوال

  .االجتماعي كما هي يف التسويق التجاري و لذلك جمموعة خيارات ابتكار املنتجات تكون أقل
مكافحة التدخني الذين يسعون إىل تطوير منتج بديل أكثر أن مسوقي  Fox and Kotler (1980)1الحظ 

  .أمنة، و لكن هذا األمر مقيد بالعوامل التكنولوجية و املالية و السياسيةجاذبية ينبغي أن خيترعوا سيجارة 

بالعوامل السياسية خارجة عن سيطرة املسوق االجتماعي، و قد متلي سياسة  قيدةاملقد تكون املنتجات  :ثانيا

، ملمارسة سلوك ما ينبغي التقيد ا ةومة أو إستراتيجية الصحة العمومية إتباع سلوك معني و طريقة واحداحلك

تقليل الضرر بدال من االمتناع الفوري كحل ملشكلة تعاطي املخدرات أمر غري مقبول يف : على سبيل املثال

  .مناخات سياسية معينة

أو الصحية فقط  فيما خيص املصاحل االجتماعية ر أا مسلماتعروض التسويق االجتماعي غالبا ما تظه :ثالثا

أو اعتمد بشكل واحد فقط ) حيث أن االعتماد اجلزئي أو املؤقت غري ممكن(إذا اعتمد السلوك باجلملة 
                                                             
1 Philip Kotler & Nancy Lee, “Marketing in the Public Sector”, Pearson Education, USA, 2007, p.46. 
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مسلمة من هذا القبيل هي : ، مثال)أشكال خمتلفة من السلوك ال ميكن تسويقها جلماعات خمتلفة من املتبنني(

حيث أن االمتناع فقط هو الذي يعطي نتائج صحية مفيدة على عكس شرب الكحوليات، أين ميكن التدخني 

  .لرسائل االعتدال املختلفة أن تكون مشجعة

و مع ذلك فالعديد من عروض التسويق االجتماعي ليست مطلقة فيما خيص املصاحل االجتماعية و الصحية 

  .ارسات كبار السنمم: الثحىت و إن اعتمد السلوك بطريقة معتدلة م

 ميكنهم تطوير جمموعة واسعة من عروض املنتجات ملختلف التغذية مثال آخر حيث أن املسوقني االجتماعيني

  .برامج استهالك اخلضر و الفواكه ، مثلاملستهدفة أفراد الفئة

تكون هلم و عالوة على ذلك حىت يف حالة املنتجات املطلقة على الرغم من أن املسوقني االجتماعيني قد 

سيطرة حمدودة على اجلوانب األساسية من عروضهم فإم مثل املسوقني التجاريني لديهم سيطرة حمدودة حول 

  .إدراكهم ملنتجام و متوضعها
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II. 1السعر:  

فقط عدد قليل من منتجات التسويق االجتماعي هلا مقابل مايل مثل غطاء السرير الواقي من بعوضة 

املالريا، مع ذلك هناك دائما تكاليف مرتبطة بتغيري السلوك تعمل بوصفها عقبات يف طريق تسويق التغيري 

أو أملا و شعورا باإلقصاء االجتماعي، و هذه الكلفة قد تكون ماال أو وقتا أو إحراجا أو جهدا أو مجودا 

مادية أو شخصية مثل حياة االجتماعي و مع ذلك ينبغي أن تكون هناك فوائد أيضا، قد تكون هذه الفوائد 

  .فوائد جمتمعية مثل بيئة أفضل: أطول أو غري مادية

Rangun2  ا يقولون بأن هناك أربعة أنواع واسعة من مبادرات التسويق االجتماعي وفق )1996(و آخرون

  :لتحليل املنافع و التكاليف هذا

  :قليلة التكلفة و حمسوسة و منافع شخصية -1

فوائد مباشرة ألنفسهم، : على سبيل املثال، فحص عنق الرحم للمرأة يف هذه احلالة يدرك اهلدف بوضوح

هي العناصر  االتصاالت و املعلومات حيث أن و التغيري سهل مقارنة باألنواع األخرى من املبادرات

 .االجتماعي األساسية إلستراتيجية التسويق

  :منخفضة التكاليف و حمسوسة و املنافع جمتمعية -2

برامج إعادة التدور، يف هذه احلالة اعتماد تغيري السلوك سهل نسبيا، و لكن ال ميكن : على سبيل املثال

ج ـوع من الربامـذا النـاح هلـ، و يرى املؤلفون أن املالئمة هي املفتاعتبار أن الفوائد ذات صلة بالفرد

  .و االستفادة القصوى للمجتمع ينبغي التأكيد عليها

 

                                                             
1: Michael J. Baker, Op. cit, p 716. 

2: Rangun, V. K., Karim, S. and Sandberg, S. K. (1996) Do better at doing good, Harvard Business Review, May–June, 4–11. 
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  :مرتفعة التكلفة و حمسوسة و املنافع شخصية -3

على سبيل املثال برامج التوقف عن التدخني، يف هذه احلالة هناك فائدة شخصية واضحة يف االعتماد على 

و يقترح أن يتبىن املسوقون االجتماعيون مقاربة  السلوك املقترح، و لكن التكاليف املرتبطة به عالية

 .ة و املبادرات على مستوى اتمع احملليـبدعم من احلمالت اإلعالمي   « push marketing »الدفع

  :تكاليف مرتفعة و غري حمسوسة و الفوائد اجتماعية -4

ائد من الصعب تعيينها و من الواضح أن هذا أصعب نوع لتغيري السلوك، كما أن التكاليف باهضة و الفو

 De-marketing 1يـو تقديرها، يف هذه احلالة قد يكون من الضروري اعتماد منوذج التسويق العكس

 .و استخدام اإلقناع املعنوي أو التأثري االجتماعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 Philip Kotler & Nancy Lee, Op. cit, 2007, p.69. 
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III.  1)التوزيع ( املكان:  

أنه ينبغي حتديد املكان يف التسويق االجتماعي و الذي يشتمل على  Kotler and Zaltman (1971)يرى 

التوزيع واستجابة القنوات و وسائل عمل واضحة لتلك الدوافع للحصول على املنتج، حيث هناك عنصر 

إعالنات التلفزيون و اإلعالنات على اهلواء الطلق : على سبيل املثال –ملبادرة التسويق االجتماعي االتصاالت 

قنوات اإلعالم من خالل الرسائل اليت يتم  مكان يتالءم مع –و الربيد املباشر، و نشرات التثقيف الصحي 

تجات لديها قاعدة املنتسليمها، مكان ميكن أن يتالءم أيضا مع قنوات التوزيع حيث برامج التسويق االجتماعي 

على سبيل  – امللموسة مثل تبادل اإلبر، يف هذه احلالة يف برامج التسويق االجتماعي يتم تقدمي خدمة معينة

ع ـالتوقيت و املوق املثال مكان موع للتوقف عن التدخني، متغريات املكان مثل القناة و التغطية و التكلفة و

مثال، مبادرة لزيادة اإلقبال على فحص عنق الرحم ميكن كلها ذات صلة قوية ف و النقل و سهولة الوصول إليها

تقدمي ( أن تقلل من تكاليف احلضور من خالل التالعب مبتغريات املكان من الوقت و املسافة و الراحة 

  ).فحوصات يف أوقات مرنة و يف مواقع خمتلفة 

ن ـل املهنيني الصحييـاء مثـطذلك العديد من املبادرات التسويقية االجتماعية تعتمد على وسباإلضافة إىل 

و الصيادلة و املدرسني و العاملني يف اتمعات احمللية لتكون مبثابة قنوات التوزيع ملواد وسائل اإلعالم أو جتار 

إعطاء األطباء مسؤولية تغيري سلوك على سبيل املثال غالبا ما يتم  – التجزئة ملنتج تغيري السلوك بوجه خاص

اء العمل يف املقام األول كوكالء لتوزيع املنتجات اإلعالمية، ـحيث على الوسط –و سلوك الشرب  التدخني

هلؤالء الوسطاء دور أكثر تعقيدا، ة عندما يكون ـة و املالءمـو ينبغي النظر يف املتغريات الرئيسية مثل السهول

وكالء لد االختيار املناسب لينبغي أن ترشّاجلاذبية و الطاقة  و متغريات املكان من وضوح املصدر و املصداقية و

ّم الدعم و التدريب املناسبنيو تقد.  

                                                             
1 Michael J. Baker, Op. cit, p 716. 
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ن النية و تعاون الوسطاء من أجل الوصول إىل األهداف جتماعيون غالبا ما يعتمدون على حساملسوقون اال

الفئات الضعيفة مثل  النهائية، هذا هو احلال بصفة خاصة عند التعامل مع القضايا الصحية احلساسة أو مع

الشباب، حيث عادة ما يكون هناك حاجة لالتصال ليس فقط مع الشباب أنفسهم، و لكن مع اموعات 

  .الرئيسية مثل اآلباء و املعلمني و السياسيني

يراقبون و يؤثرون على توزيع الرسائل إىل اموعة  -" حراس األبواب " ميكن هلذه اموعات أن تقوم بدور 

؛ إذا كانت املبادرة جلعلهم أو أصحاب املصلحة واضعني اهتمامهم على التدقيق يف أنشطة الوقاية -تهدفة، املس

موعني و احلفاظ على دعمهم، التواصل  افعالني فإحباجة إىل تلبية احتياجات املعلومات وغريها من هاتني ا

ع اموعة املستهدفة مباشرة ينبغي االتصال مع حراس األبواب و أصحاب املصلحة ال يقل أمهية عن االتصال م

  .معهم بنفس الطريقة من أجل احلصول على الفعالية
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IV.  1)الترويج(االتصال:  

و قد تلقى الترويج أكرب قدر من االهتمام يف جمال التسويق  الترويج من أدوات املزيج التسويقي األربعة،

االجتماعية يف ممارسة التسويق االجتماعي كما أسهم األدباء يف ، يف الواقع ساهم بروز اإلعالنات االجتماعي

، بدوره أعطى هذا ر أن الترويج و اإلعالنات االجتماعية عبارتان مترادفتانإجياد  اجتاه بني غري املسوقني يعتبِ

ها ألن تدخالت وسائل اإلعالم لوحدالتصور العديد من االنتقادات للتسويق االجتماعي على أنه غري فعال 

  .تعترب غري كافية لتغيري السلوك و مكلفة و يصعب القيام ا بشكل جيد و تفتقر إىل رؤى جديدة

ثالثة عقود من محالت اإلعالم االجتماعية ملنع التدخني، اإلقالع عن التدخني، التمارين الرياضية، التغذية، 

داف ـة تصميم و استهـيقي لكيفيالنظري و التطبصقلت الفهم  تناول املخدرات و املسائل الصحية األخرى

  .و تنفيذ و تقييم محلة االتصال من أجل احلصول على أفضل تأثري على اآلراء و السلوكات و الوعي العام

  .و االستنتاجات تتفق مع التيار الرئيسي لنظرية االتصال التسويقية و لذلك هي ال حتتاج إىل عملية التكرار

  :2أمهية احلمالت االجتماعية •

االجتاه املرغوب فيه من  للحمالت االجتماعية أمهية كبرية من ناحية تطويع أو تعديل السلوك اإلنساين يف

قبل املعنيني ا، ذلك أن احلمالت إذا مت ختطيطها و تنفيذها من قبل اجلهات املؤهلة و املتخصصة فإا تؤدي 

وة ـداف املرجـة لتحقيق األهـليب الصحيحإىل توعية اجلهات املستهدفة منها إىل استخدام السبل و األسا

ا ـا و براجمها و وسائلهـة يف طروحاـة واقعيـأو املنشودة كخطوة ثانية، و إذا كانت احلمالت االجتماعي

و مجاهريها املستهدفة فإا ستكون قادرة على تعديل األمناط السلوكية للمؤسسات و األفراد باالجتاه اإلجيايب 

  .ت زمنية حمددة و تكاليف معقولةاملطلوب و يف فترا

                                                             
1 Michael J. Baker, Op. cit, p 717. 

    .16.، ص2004األردن ، ،عمان ،و التوزیع للنشر  دار وائل ، الطبعة األولى، "التسویق االجتماعي األخضر و البیئي"عبیدات ،  إبراھیممحمد :  2
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يساعد يف حتديد ما هو مرغوب إجنازه من قبل هذه احلمالت و الثقايف  يضاف إىل ذلك أن املسح االجتماعي

ة ـالوسيلة العملية لتوفري معلومات كافية و دقيقة عن اخلصائص االجتماعي –أي املسح  –االجتماعية باعتباره 

ور ـد األمـن القائمني على هذه احلمالت من حتديالشرائح املستهدفة ومبا ميكِّ و الدميغرافية عنو االقتصادية 

و اجلوانب األكثر أمهية و اليت جيب أن يتم التركيز عليها لتعديلها و إحداث التغيري املطلوب يف االجتاهات 

  .املرغوبة و بأقل تكاليف

  :1أهداف احلمالت االجتماعية •

  :عية إىل حتقيق عدد من األهداف كما يليبشكل عام، دف احلمالت االجتما

ة حبيام ـتزويد اجلماهري املستهدفة باملعلومات و البيانات املتوفرة حول املوضوعات و القضايا ذات الصل .1

 .و املطلوب إحداث التعديالت املطلوبة فيها

خيدم السياسات العامة التأثري على مواقف و اجتاهات اجلماهري املستهدفة حنو قضايا حمددة أو عامة و مبا  .2

 .للمؤسسات أو الدولة بأجهزا املختلفة

ة ـة، أو اقتصاديـداف سياسيـإقناع اجلماهري املستهدفة بإحداث تعديالت تدرجيية يف مواقفهم جتاه أه .3

ات ـو حول قضايا عامة كقضايا البيئة و التسول والبطالة و غريها و باستخدام إستراتيجي ةـأو اجتماعي

 .مقبولة من قبلهمو تكتيكات 

أو مبا يقلل حجم اخلسائر يف أمناط تعديل األمناط السلوكية للجماهري املستهدفة مبا حيقق وفورات مادية  .4

سلوكية شرائية و استهالكية حمددة و خاصة أوقات األزمات أو الكساد االقتصادي، و خاصة يف جمال 

 .هاترشيد استخدام اهلاتف اخللوي و املياه و الكهرباء و غري

                                                             
  .17.مرجع سبق ذكره، ص،  "التسویق االجتماعي األخضر و البیئي"عبیدات ،  إبراھیممحمد :  1
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يف احلقيقة، إن األهداف املراد حتقيقها من قبل احلمالت االجتماعية جيب أن تكون واضحة و مقنعة للجماهري 

 تنفيذها و بعد تنفيذها، ةاملستهدفة باإلضافة إىل ضرورة توفر عنصري الشفافية و الوضوح و التوازن عند حماول

   .أمناط السلوك و االستخدام هلذه السلعة أو تلك باإلضافة إىل ضرورة توفر القدرة لدى املطالبني بتعديل

  

  :1ما جيب التركيز عليه يف إعداد احلملة االجتماعية •

 :اخللفية، الغرض، التركيز .1

  من هو الراعي؟ ملاذا يفعلون هذا؟ ما هي القضية االجتماعية و الناس الذين سيتم التركيز عليهم؟ و ملاذا؟

 :حتليل الوضع .2

i. SWOT :و الضعف و الفرص و التهديدات البيئية حتديد نقاط القوة. 

ii. األنشطة و الدروس : آراء األدباء و املسح البيئي يف الربامج اليت تركز على جهود مماثلة استعراض

 .املستفادة

 :تشخيص اجلمهور املستهدف .3

i.  الصفات النفسية، )مبا يف ذلك األخطار ( التركيبة السكانية، اجلغرافية، و السلوكات ذات الصلة ،

 ).االستعداد للشراء ( جتماعية، األصول اتمعية، و مرحلة التغيري اال الشبكات

ii. حجم اجلمهور املستهدف. 

 :األهداف التسويقية .4

i. املعارف و املعتقدات ( حتديد السلوكات املستهدفة و املواقف : أهداف احلملة.( 

ii. تغيري السلوك و املواقف مرتبط حمددة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، ذات الصلة، و : األهداف الذكية

 .بإطار زمين حمدد
                                                             
1 Olivier Serrat, “The Future Of Social Marketing”, Knowledge Solutions, 2010, p.08. 
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 :العوامل املؤثرة يف اعتماد السلوك .5

i. احلواجز اليت تعرقل السلوك املستهدف. 

ii. الفوائد احملتملة للسلوك املستهدف. 

iii. السلوكات املنافسة و القوى اخلارجية. 

iv. تأثري اآلخرين. 

 :التموضع .6

ل ـالسلوك املستهدف؟ و ما هي الفوائد اليت جتعله يفضكيف نريد من اجلمهور املستهدف أن ينظر إىل 

  أو يستبدل هذا السلوك؟

 ):إلنشاء تواصل و توفري قيمة للسلوك استخدام عناصر املزيج التسويقي ( إستراتيجية املزيج التسويقي  .7

 .لوكفوائد من السلوك أو األداء أو من املنتجات واخلدمات اليت تقدم للمساعدة على تبين الس :املنتج .1

 .املنافع املرجوة اليت حيصل عليها اجلمهور مقابل أداء السلوك املستهدف: جوهر املنتج -

فحوصات اإليدز، املمارسات، : مالمح املنتج األساسي أو اخلدمة، على سبيل املثال: املنتج الفعلي -

 .ر و الفواكه اليوميةـاخلض

 .على أداء السلوك و زيادة اجلذبتضاف إىل املنتج أو اخلدمة للمساعدة : املنتجات املساعدة -

 .اليت تترافق مع اعتماد السلوك، واحلوافز و املثبطات النقدية وغري النقدية التكاليف :السعر .2

 .املال، الوقت، اجلهد البدين و النفسي: التكاليف -

 .النقدية و غري النقدية و احلوافز و املثبطات: التكتيكات للحد من التكاليف -

 :توفري إمكانية الوصول :املكان .3

  .خلق فرص مالئمة لالخنراط يف السلوكات املستهدفة أو الوصول إىل املنتجات و اخلدمات
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االتصاالت تسلط الضوء على فوائد و مميزات و أسعار السلع و اخلدمات وإمكانية الوصول  :الترويج .4

 .إليها

  .الرسائل ◦

  .وسائل اإلعالم ◦

  .إستراتيجيات اإلبداع ◦

  .اإلعالم و املواد التروجييةقنوات  ◦

 :خطة املتابعة و التقييم .8

i. الغض و اجلمهور للمتابعة و التقييمر. 

ii. املدخالت، املخرجات، النتائج و اآلثار : ماذا سيقاس؟. 

iii. مىت سيتم اختاذ التدابري كيف و. 

 :امليزانية .9

i.  التقييمتكاليف تنفيذ خطة التسويق، مبا يف ذلك املزيد من البحوث و املتابعة و. 

ii. اإليرادات املتوقعة اإلضافية ، وفورات التكاليف،مسامهات الشركاء. 

 :خطة اإلدارة وتنفيذ احلملة .10

  .من الذي يفعل؟ ماذا؟ و مىت؟ مبا يف ذلك الشركاء و أدوارهم
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  :1أسباب فشل احلمالت االجتماعية •

  :تنفيذها على الوجه التايلميكن تلخيص األسباب الكامنة وراء فشل احلمالت االجتماعية اليت جيري 

ل ـه من عوامـة مبا حيويـة االجتماعيـضعف التخطيط العلمي وعدم مالءمة النموذج النظري للحمل  - أ

إىل وضع أهداف غري عملية ال ميكن تنفيذها على الصعيد االجتماعي و أسباب و أدوات قد تؤدي 

ملا جيب  قعيةاالفرضيات الفعلية أو الوامليداين، ألن عدم القدرة على وضع النموذج النظري املالئم و 

بالتايل القصور يف  على الواقع امليداين سيحد أصال من قدرة الباحثني على التخطيط العلمي، وتنفيذه 

 .وضع األهداف املمكن تنفيذها

حلمالت االجتماعية إن عدم مراعاة القيم و االجتاهات و املعايري السائدة يف اتمع املستهدف من ا  -  ب

 بالتايل فشلها الصطدامها حبواجز و عوائق إىل رفض كامل لكافة احلمالت االجتماعية، وسيؤدي 

 .اجتماعية ال ميكن ختطيها بسهولة و خالل فترات زمنية قصرية

ار ـة االيـإمكاني و يؤدي إىل ىة أدـودة للحمالت االجتماعيـيف األهداف املنش إن عدم التوازن  -  ت

ل ـحنالل املادي أو املعنوي نتيجة عدم املعرفة الفعلية أو التوقع الدقيق لنتائج احلمالت االجتماعية قبو اال

ة ـج املاديـن النتائـدم التوازن بيـة من عـداث حالـبعد تنفيذها، األمر الذي يؤدي أيضا إىل إح و

القائمني على  العلمي حيتم على ة و احلضارية املنشودة من احلمالت؛ لذا فإن املنطقـور املعنويـو األم

 .أهداف ممكنة التنفيذ من جهة و متدرجة يف حتققها الزمين من جهة أخرى عاةاهذه احلمالت ضرورة مر

االنسجام بني عناصر احلملة االجتماعية من األمور السلبية اليت قد  يعترب الفشل يف حتقيق التكامل و  -  ث

ة و اليت ـبعض الظواهر املزمنذلك أن التغلب على  تعرقل حتقيق أهداف بعض احلمالت االجتماعية؛

ذات فترات زمنية أطول و أهداف متدرجة و متسلسلة هو الذي يقلل من  حتتاج إىل محالت اجتماعية

 .إمكانيات الفشل
                                                             

 .20.مرجع سبق ذكره، ص،  "األخضر و البیئيالتسویق االجتماعي "عبیدات ،  إبراھیممحمد :  1
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ة  مبا يتالءم ـيعترب عدم ختصيص املوارد املالية الكافية لتنفيذ األهداف املنشودة يف احلمالت االجتماعي      - ج

الفترة الزمنية اليت حتتاجها من األمور اليت دد باستمرار هذه احلمالت يف التنفيذ و حتقيق أهدافها و 

 .املنشودة

عدم جدية أو تأهيل الكوادر البشرية املشرفة على ختطيط و تنفيذ احلمالت االجتماعية، األمر الذي       - ح

 .ف أخرى قد تكون غري مطلوبة أو سلبيةحتقيق أهدا يؤدي إىل احنراف احلمالت عن أهدافها الفعلية و

باختصار، لكي تنجح احلمالت االجتماعية البد أن تتوفر صفات أو خصائص إدارية و تسويقية مثل 

السليمة  القيم و االجتاهات و املعايري املناسبة وي و تطبيق النموذج النظري الواقعي و حتديد ـط العلمـالتخطي

  .اجتماعيا الفعالة؛ باإلضافة إىل توفري املوارد البشرية املؤهلة تسويقيا و و األساليب التسويقية احلديثة و

  :خالصة الفصل
ر ـهو السلوك الذي يتم تبادله مع اجلمهور املستهدف مقابل سع) أو اخلدمة(يف التسويق االجتماعي، املنتج 

  .السلوك احلايلأو منفعة، و ليس بالضرورة عنصرا ملموسا، و جيب أن يتفوق بنجاح على مميزات 
املكان حيث اجلمهور املستهدف، و تنفيذ التغيري السلوكي املنشود، و لسهولة الوصول، جيب أن تنقل 

  .أو اليت يؤدى فيها السلوك احلايل التدخالت إىل األماكن اليت يتردد عليها اجلمهور املستهدف
و ميكن أن يكون السعر ماليا، و لكن  الثمن هو التكلفة أو حاجز اجلمهور املستهدف يف وجه تغيري السلوك

  .األهم من ذلك هو التكاليف االجتماعية و العاطفية مثل الوقت، اجلهد، منط احلياة و التكاليف النفسية
الترويج يتعلق برسائل االتصاالت و املواد و القنوات، و األنشطة اليت من شأا أن تصل إىل اجلمهور 

و هي تشمل الدعاية، اإلعالن،  ،أو اخلدمة و املكان و املتغريات يف السعر املستهدف على حنو فعال عن املنتج
، و املسوقون االجتماعيون جيب أن ...، الترقية و الربيد املباشرالعالقات العامة و األحداث، البيع الشخصي

   .يكونوا خالقني جدا يف الطرق اليت تروج للمنتجات و اخلدمات
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   .جتربة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة خارج اجلزائرعرض  :الرابع الفصل

  :تمهيدال

دف اإلجابة على إشكالية الدراسة وإعطاء مصداقية ملوضوع البحث أقوم بعرض هذه التجربة الناجحة 

حصلت على هذه التجربة من املوقع التايل وقمت بترمجتها و تنقيحها،   لعملية اإلدماج يف دولة أجنبية و قد

http://www.isocarp.net/Data/case_studies/735.pdf بناء الشراكات : و هذه التجربة موضوعها

خلق مساحات إلمكانية الوصول يف متناول األشخاص ذوي  :إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف املدينة

  .أنقرة -ااإلعاقة يف كانكاي

  :مقدمة

و مت التوقيع على ما  1995الذي عقد يف برشلونة يف " املدينة و املعاق"مت االتفاق يف املؤمتر األورويب 

  .يف الفرد و العائلة بل و اتمع ككلعرف بإعالن برشلونة على أن القصور و العجز مسائل تؤثر ليس فقط 

التهميش، مبا يف ذلك احلواجز اليت تعترض يعاين األشخاص ذوو اإلعاقة من أنواع كثرية من 

، و عدم الوصول املادي إىل املباين م إىل سوق العمل، و عدم الوصول إىل املوارد االجتماعية و الثقافيةـدخوهل

روف ـز الظـو النقل و ما إىل ذلك، و بالتايل فإنه يقع على عاتق اتمع و تنظيمه االجتماعي مسؤولية تعزي

الءمة لتنمية كاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة، و جتنب أو إزالة كافة األسباب اليت تعرقل أو متنع و جعلها أكثر م

مثل هذه التنمية، خبصوص هذه املقاربة حول املدينة باعتبارها شكال شائعا من أشكال التنظيم االجتماعي، 

  .املشاركة جلميع سكاا ة وـز تكافؤ الفرص والرفاهيـجيب أن تزود بالوسائل و املوارد الالزمة لتعزي

ات ـن و تصميم اخلدمـات بني املواطنيـالسلطات احمللية تتحمل املسؤولية الرئيسية للنظر يف اخلالف

الل تنظيم ـات احملرومة من خـللفئ و اهلياكل حبيث ميكن استخدامها من قبل اجلميع، و عليهم زيادة الفرص

http://www.isocarp.net/Data/case_studies/735.pdf
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معاجلة اإلقصاء االجتماعي و تعزيز املساواة، للقيام بذلك جيري و توفري أماكن يسهل الوصول إليها، و بالتايل 

تشجيعها على إنشاء آليات تشاركية، تشارك مبوجبها العديد من اجلهات الفاعلة مبا يف ذلك األشخاص ذوو 

  .اإلعاقة و كذلك إعطاء الفرصة لتشغيل الكفاءات احمللية

يا اليت هي واحدة من أكرب البلديات يف أنقرة عاصمة إجراءات املشاركة يف بلدية كانكا فصلال اتناول هذي

للبلدية وجهات نظر قوية حول مستقبل مستدام للمنطقة، و حتاول حتقيق التخطيط احلضري و مبادئ  ؛تركيا

التصميم من خالل التخطيط التشاركي، واحد من مشاريع بلدية كانكايا هو إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة 

ق فرص العمل و إعادة تنظيم األماكن العامة بالنسبة هلم، االس احمللية لكانكايا تعمل يف املدينة من خالل خل

مع السكان و اجلماعات احمللية و اجلامعات و املنظمات غري احلكومية و اجلمعيات األخرى يف أنقرة لبلوغ هذا 

طنني و خلق برامج مشتركة مع ن و زيادة الوعي لدى املواـول و التنقل للمعاقيـ؛ زيادة إمكانية الوصاهلدف

ات ـرف بلديـة ألنقرة و اليت ميكن أن تعتمد من طـاملنظمات احمللية من املواضيع اجلديدة و احلامسة بالنسب

  .و مدن أخرى لتطوير رؤية حللول مستدامة

I. إجراءات التخطيط التشاركي من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة يف بلدية كانكايا:  

أنقرة كما يف العديد من املدن متنع األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة يف احلياة املدنية، البيئة املبنية يف 

و ممرات املشاة ستؤدي حتما باألشخاص ذوي اإلعاقة إىل عدم القدرة على  كذلك االرتفاعات يف األرصفة

: ةـقات اجتماعيىل القضية يف سياإاستخدام املساحات احلضرية و يصبحون عبيدا يف منازهلم، حيث ينظر 

  .ا، املسارح و غريها من املباين العامةـمتاجر، دور السينم

متكن  أن ال مركبة نقلٍ ذوي اإلعاقة يتم إمهاهلا تقريبا، حقيقةُ و يظهر أن الترتيبات املكانية لألشخاص

هو عيب آخر، أيضا يف مترو األنفاق حيث أن الترتيبات  ،األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول إىل مكان ما
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اق، ـإن هؤالء األشخاص ال يستطيعون االستفادة من مترو األنفمن أجل األشخاص ذوي اإلعاقة غري مؤداة ف

ق املشاة و ممرات العبور العلوية و إشارات املرور و احلواجز و األسوار إىل خلق عرقلة كبرية يف رو تؤدي ط

  .التجارية املركزية يف أنقرة بالنسبة لنظام التنقل بالسياراتاملنطقة 

، اليت هي واحدة من أكرب لألشخاص ذوي اإلعاقة، بلدية كانكايايف مثل هذه البيئة املبنية غري املهيأة 

شرعت البلدية يف  2000نسمة يف عام  769.331بلديات منطقة أنقرة الكربى، و اليت يبلغ عدد سكاا 

ة ـاملشاركة من أجل إنتاج إمكانية الوصول للمعاقني، هذه املبادرات هي جديدة متاما لعمليأعمال  بعض

اء و بلديات أخرى يف أنقرة و تركيا لتطوير رؤية بيئية من أجل ـة اليت قد تنتقل إىل أحيـالتخطيط التقليدي

  .األشخاص ذوي اإلعاقة

  :خطة مدينة صحيةكانكايا   1 - 1

و انضمت بلدية كانكايا إىل " مكتب كانكايا مشروع مدينة صحية"تأسس  2002بدءا من جانفي 

املشاركة و  الفهممشروع منظمة الصحة العاملية ملدينة صحية و كان هدف هذا املشروع العمل من خالل 

ر اليت هي حضصحي و قابل للعيش يف املناطق احلضرية و حتقيق عملية الت من أجل حتقيق سياق العلمية

منه مبسامهة من  االنتهاءمدينة صحية مت ة، و متاشيا مع هذا اهلدف، خمطط التنمية لكانكايا ـللبيئ ةـصديق

اجلامعات، الغرف املهنية، و االحتادات، و مبادرات املواطنني على أساس املشاركة الدميقراطية، مث مت إنتاج 

ما يسمى خطة صحية و مت من أجل الذهاب على طريق  سلسلة من املؤشرات الصحية يف املناطق احلضرية

البيئة، التعليم، الثقافة، الرياضة، : إىل مثانية أقسام هي" كانكايا خطة تنمية مدينة صحية"تقسيم مشروع 

  .الصحة، التخطيط احلضري، اجلرمية و العنف يف املدينة، و عدم املساواة
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ف ذات الصلة املباشر أو غري املباشرة للمعوقني يف يف جزء التخطيط احلضري للخطة، هناك بعض األهدا

  :منطقة كانكايا

  إلعادة تنظيم شبكات النقل العام؛ •

  زيادة مساحة طرقات املشي و الطرقات املصممة للدراجات يف املنطقة التجارية املركزية و ضواحيها؛ •

  د؛للفر تر مربعم 10للفرد إىل  تر مربعم 2.5زيادة متوسط املساحة اخلضراء من  •

  توفري مساكن آمنة وقابلة للحياة، ميسرة و مرحية للجميع؛ •

ات ـات و االجتماعـدعم املشاركة العامة يف عملية التخطيط مع اإلدارات احمللية و الدوائر و اجلامع •

  .و املقابالت و عند اية خطة لتقدمي املشروع

 ،كانكايا هم أشخاص ذوو إعاقةمن سكان  %1.4ميكن أن نرى أن  يف جزء عدم املساواة يف اخلطة

 %12.7ة، ـذوو إعاقة جسدي %41ن هؤالء ـوبي إناث %45من هؤالء األشخاص هم ذكور و  55%

  .إعاقة مسعية %8.6إعاقة بصرية، و  %10.59ة و ـإعاقة ذهني

  :مشاكل اإلعاقة تظهر على النحو التايل

  فرص عمل غري كافية؛ •

  اخلضراء؛عدم القدرة على االستفادة من املساحات  •

 .صعوبات يف املشاركة يف احلياة االجتماعية •
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  :و هكذا فإن اخلطة تعطي األولوية يف مثل هذه املواضيع لـ

مثل مجع البيانات من املعوقني حيث يعيشون و يعملون و رسم خريطة  جدية احملافظة على قوائم جرد •

  ملكان وجودهم؛

اب، ـاوي، مثل سيارات الركـة بالتسـضريتقدمي حلول لتمكينهم من االستفادة من اخلدمات احل •

  و مناطق املشاة املناسبة هلم، و جتهيز صوت جهاز اإلنذار يف معابر املشاة؛

  استخدام أثاث عمراين جديد و عناصر التصميم احلضري؛ •

  تعديل املساحات السكنية القائمة و إقامة املباين عليها؛ •

  الثقافية هلؤالء الناس؛صنع برامج خاصة يف احلياة االجتماعية، و  •

  .تنظيم دورات طبية و دعم برامج العالج •

ة احلي، و نقابات العمال، و رابطة حقوق ـات و وحدات خدمـميكن حتقيق التعاون بني البلديو يقترح أنه  

  .من اخلارجان و املعاقني و ميكن حبث الفرص املالية للمؤسسات ذات الصلة و فرص القروض ـاإلنس
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  :إدارة شؤون املعاقني يف بلدية كانكايا 2 - 1

ماي  11وبدأت العمل يف  2003ماي  19تأسست إدارة شؤون املعاقني يف بلدية كانكايا يف 

يف أنقرة و واحد من  قني هذا فريد من نوعهاأن قسم املع T.Ozkan، و ذكر رئيس القسم السيد 2004

ميكن وصف مهمة القسم بتحقيق و إدارة خدمات البلدية  ، واملبادرات األوىل يف تركيا بني احلكومات احمللية

الذي حيتاجون إىل  –و كذلك أسرهم  –ة و فعالة و ناجعة لألشخاص ذوي اإلعاقة ـة منهجيـبطريق

و تستحق الدعم نظرا  ه و حتسني الشخصيةـل و االستفسارات و التوجيـالرعاية و احلماية و إعادة التأهي

  .لعدم وجود القدرات البدنية و العقلية و النفسية و العاطفية أو االجتماعية

اص ذوي اإلعاقة، و حتسني ـة متساوية لألشخـة مبشاركـحياة اجتماعي :اإلدارة تورد بعض اخلدمات مثل

 .ات و اخلدمات و ظروف البيئة املادية مع اخلطط و الربامجـاملعلوم

  :مشاريع املشاركة من أجل البيئة املبنية 1 – 2 – 1

قانون املعوقني الذي مت قبوله مؤخرا هو خطوة هامة يف وعي سكان املدن يف تركيا، مع صدور هذا 

القانون، األشخاص ذوي اإلعاقة الذين ال يستطيعون الذهاب إىل املركز التجاري و ال يستطيعون االستفادة 

  .شطة الثقافية سوف تتاح هلم إمكانية الوصولمن النقل أو االستفادة من األن

وفقا للقانون يكون على كل بلدية إنشاء قسم لألشخاص ذوي اإلعاقة مثل بلدية كانكايا و أن تقيم شراكة 

  .مع األشغال العامة و اإلدارات و احلدائق الترفيهية قبل البدء يف تنفيذ املشروع
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الشوارع لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع فيدرالية املعاقني بدأت بلدية كانكايا مشروع إزالة احلواجز من 

الذي يتميز  Karanfilالتركية، مبسامهة من اجلانبني شيدت منصة متحركة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف شارع 

  .بأدراج كثرية

  Karanfilمنصة متحركة يف شارع : )1-4 الشكل(

  

Source : http://www.isocarp.net/Data/case_studies/735.pdf, p 5.  

  

  

  

 

    

http://www.isocarp.net/Data/case_studies/735.pdf
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بسبب  دـة مل تستخدم بعـأن املنص Ozkanيف بلدية كانكايا السيد و أكد رئيس قسم شؤون املعاقني 

ة و ستبدأ العمل األشهر القادمة مع معدات التذكرة اإللكترونية، و أشار أيضا أنه مت إنشاء ـمشاكل مادي

جلرد األشخاص ذوي اإلعاقة و ذلك إلنشاء مركز اتصال لنقلهم وقتما يريدون، و بعد اتصاهلم باملركز قائمة 

  .ستكون هناك وسيلة نقل حتت تصرفهم

و قد حتقق النشاط األخري بالتعاون بني بلدية كانكايا و جامعة غازي و إدارة ختطيط املدن و األقاليم، و قد مت 

  .ة من املساحات اخلضراء يف املركز الثقايف للبلديةتنظيم معرض لتصميم فضاءات حر

حرة يف  آمنة قدمت جمموعة من خرجيي ختطيط املدن و طالب الدراسات العليا بعض التصاميم لشوارع

منطقة املركز التجاري يف سياق مسابقة لتصميم فضاءات املشي، و قال املشرف على املسابقة السيد 

H.Kaplan ه، ـة بنفسـاألشخاص ذوي اإلعاقة، ينبغي للمرء أن يعيش التجرب أنه من أجل فهم مشكالت

ارة ـو هكذا فقد رافق الطالب عن طريق البصر األشخاص ذوي اإلعاقة اجلسدية و ساروا معا يف شوارع خمت

و مت اقتراح حلول هلذه التصاميم مثل السالمل املهيأة و أمناط الشوارع و سجلت مشاكل التصميم احلضري 

ملشاريع  1/200و  1/500يف تصاميم مبقياس  السطوح و التجهيزات اخلاصة يف املناطق احلضرية اخلاصة و

                  .حضرية
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  –صور من املعرض  –تصاميم ملدينة أمنة  :)2-4الشكل(

  

  

  

Source : http://www.isocarp.net/Data/case_studies/735.pdf, p 6.  

و ذكر رئيس قسم شؤون املعاقني أنه من أجل حتقيق واحد من هذه املشاريع سيكون هناك بروتوكول بني 

جامعة غازي، إدارة ختطيط املدن و األقاليم، و شدد على أن رئيس البلدية على استعداد لتنفيذ تصميم فضاء 

Zafer Park احلر جنبا إىل جنب مع الطالب يف املستقبل القريب.  

  :املشاريع االقتصادية و االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة 2 – 2 – 1

دة ـل جديـعمق فرص ـط التشاركي؛ خلـة التخطيـالتخطيط املكاين هو جمرد جزء واحد من عملي

لألشخاص ذوي اإلعاقة مهمة أيضا، حققت بلدية  إلثبات الشخصية نة و أماكـو األجواء االجتماعي

على دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف اتمع، أحد هذه املشاريع هو تدريب كانكايا بعض املشاريع للعمل 

هم مهنا وفقا لتوقعات سوق ماألشخاص ذوي اإلعاقة، هلذا اهلدف تعمل البلدية يف مركز للتعليم على تعلي

http://www.isocarp.net/Data/case_studies/735.pdf
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 العمل احمللية، مت قبول هذا املشروع من قبل اإلحتاد األورويب و جيري وضعه موضع التنفيذ، و رؤية هذا

  .من إعاقات خمتلفة املهارات املهنية لألشخاص الذي يعانون املشروع هي إعطاء املعرفة و

األول هو تعليم األشخاص : مع بلدية كانكايا مشروعني تضامنيني و قد بدأت فيدرالية املعاقني التركية 

هو ذا املشروع كربنامج لتطوير برامج احلاسب، اهلدف من ه Javaذوي اإلعاقة اجلسدية بواسطة برنامج 

األعمال  سنة حول التكنولوجيا املتطورة، أمهية هذا املشروع هي توفري 35إىل  18معاقا من سن  60تثقيف 

نظم النقل و تصاميم املباين ليست مناسبة لوصول  زل ألن الظروف املادية للبيئة وـاليت ميكن القيام ا من املن

ى ـن و املرضـة املسنيـهو تثقيف أناس متطوعني لرعاي الثايناألشخاص ذوي اإلعاقة يف تركيا؛ و املشروع 

لألشخاص ذوي اإلعاقة و املرضى و كبار السن ) املرافقة ( مسؤولية املصاحبة و املعاقني، هؤالء الناس لديهم 

  .يف منازهلم

دأ ـأو مقهى اخلطاف املشروع الذي ب Café Çengel يمبادرة هامة أخرى إلدارة شؤون املعاقني ه

، يف هذا املقهى يتم توظيف الشباب املعاقني ذهنيا و إعادة تأهيلهم االجتماعي مكفول، 2005جويلية  1يف 

ع، كما أن هذا ـلالجتماع و التفاهم للشباب املعاقني ذهنيا مع األطراف األخرى من اتم إنه يعطي الفرصة

  .قنياء و التواصل للمعاقني مع غري املعاـيوفر فرصة اللق املشروع

ات، و يف املقهى كل شيء ـمن الشباب القادرين على تعلم أداء مجيع اخلدم 13يف مقهى اخلطاف هناك 

ينظم باأللوان، و املوظفون يعرفون بشكل جيد معاين األلوان، غطاء الطاوالت و األشياء اليت توضع عليها 

 .وفق هذه األلوان لتوفري النظام تكون بنفس األلوان و توزيع املهام يكون
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  مقهى اخلطاف :)3-4الشكل(

  

  

    

 

 

 

 

Source : http://www.isocarp.net/Data/case_studies/735.pdf, p 7. 

  .2005و قد متت ترمسة هذا املشروع من قبل مجعية احلكومات احمللية يف نوفمرب 

لألشخاص ذوي اإلعاقة للمشاركة يف و إىل جانب هذه اجلهود فإن البلدية أيضا تعطي الفرصة 

ة، و هناك بعض األندية و اجلماعات للمعاقني حتت إشراف البلدية مثل النادي ـات االجتماعيـاملناسب

الرياضي لضعاف البصر ونادي ألعاب القوى لضعاف البصر، كرة السلة على الكراسي املتحركة و اليت 

 «joi de vivre dance group»لكراسي املتحركة و املسمى يف الدوري و فريق الرقص با أحرزت بعض الدرجات

  .لرياضة املعوقني بعض املسابقات الرياضية هلذه الفرق و اجلماعاتو ينظم االحتاد التركي 

ا يف ملكن أيضا املشاريع االجتماعية و االقتصادية تلعب دورا مه و و نتيجة لذلك ليس فقط املشاريع املكانية،

  .التشاركيج التخطيط 

http://www.isocarp.net/Data/case_studies/735.pdf


 .جتربة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة خارج اجلزائرعرض : الفصل الرابع
 

61 
 

  ::التجربةالتجربة  خامتةخامتة

حيق لألشخاص ذوي اإلعاقة احلصول على االنتباه الحتياجام الفردية و االجتماعية يف سياق األحكام 

يتهم كأشخاص مما يسمح هلم بتبادل العالقات مع بقية السكان و احترام نمالعامة للسكان، فضال عن تعزيز ت

املوطنني و املعترف ا يف اتمع املتعدد و الذي حيترم فيه بني  ظروفهم الفردية و حقهم يف تكافؤ الفرص

االختالف و التنوع بني األفراد، كما حيق هلم املشاركة يف الشؤون االجتماعية يف اتمع دون قيود و التمتع 

  .برفاهية أن تطور هذا اتمع ميكن أن يتنامى

وفري إمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة، و ينبغي تسلطات احمللية و البلديات عليها أدوار مهمة لال

و مسامهتهم بني عامة تعزيز الوعي بشكل أفضل حول األشخاص ذوي اإلعاقة و احتياجام و إمكانام 

  .الناس

وينبغي حتفيز إدماج املعوقني و تطبيع عالقتهم مع حميطهم املادي و االجتماعي و الذي قد يتاح هلم 

 ضمان وصول  اختصاصهم ينبغي للسلطات احمللية تعزيز وذه السلطات، و ضمن منطقة لتحسني عالقتهم

ة ـة إىل املشاركـو الثقافية و األنشطة الترفيهية و بصفة عام إىل الفضاءات الرياضية األشخاص ذوي اإلعاقة

موظفي املدينة التعايش مع اتمع و ينبغي أن يكون هناك توفري دائم للمهارات و نظم التدريب تستهدف  و

  .ألشخاص ذوي اإلعاقةمن أجل ضمان الفهم الكايف و االهتمام الحتياجات ا

آخر هو التنظيم املكاين لألشخاص ذوي اإلعاقة، و ينبغي للبلديات اعتماد تدابري حنو التكيف  هامبعد 

باالستفادة الكاملة من و املساحات و اخلدمات من مجيع األنواع، من أجل السماح  الضروري للمباين احلضرية

قبل األشخاص ذوي اإلعاقة، و عليها أن تتخذ التدابري الالزمة لضمان تنقل حر لألشخاص ذوي اإلعاقة يف 

ألولئك الذين بالنسبة  لتكييف الوسائل العادية  لنقل الركاب، وينبغي إيالء عناية خاصة مجيع أحناء املدينة
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لضمان قدرم  إنشاء خدمات بديلة و ظروف اقتصادية خاصة حيرمون بسبب إعاقتهم من الوصول، و ينبغي

ال ينبغي لتصميم البلديات اخلالية من العوائق أن يعترب نوعا من على احلركة على قدم املساواة مع بقية السكان، 

  .ي التصميم احلضري وفقا ملبادئ خالية من العوائقبنـالتصميم احلضري، كما ينبغي أن يتحقق ت

يف صنع السياسات أمر بالغ األمهية، و ينبغي و أخريا وليس آخرا متثيل األشخاص ذوي اإلعاقة 

و البلديات ضمن منطقة اختصاصها تعزيز و ضمان مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة و املنظمات للحكومات 

التحديد ميكن أن تؤثر  ، سواء بصورة عامة أو على وجهاليت متثلهم يف عملية صنع القرارات اليت تتناول شؤوم

  .عليهم

اجلامعات، املنظمات غري : ةـم من جهات فعالـمثل هذه املبادرات بدعبدأت بلدية كانكايا 

ات و املواطنني، إذا أمكنها احلفاظ على وجودها فإا قد تصبح منوذجا لغريها من ـة، و اجلمعيـاحلكومي

  .السلطات يف أنقرة و تركيا و العامل

  :خالصة الفصل

تناول هذا الفصل بالوصف و التحليل وضعية األشخاص ذوي اإلعاقة إزاء التهيئة العمرانية يف بلدية كانكايا 

التركية و خطة املدينة الصحية اليت وضعتها هذه البلدية ملعاجلة هذه الوضعية من عدة جوانب و اليت حددت 

 عرض هذه اخلطة من خالل الربامج املنفذة يف إطار أهدافها و أولوياا باالستعانة بدراسة الفئة املستهدفة، مث مت

شاركة مع خمتلف الشركاء احملليني إلدماج فئة األشخاص ذوي اإلعاقة حيث تصدت هذه الربامج االتصال و امل

لوضع ميكانيزمات لتنفيذ قوانني مت إصدارها و حرصت محلة التغيري هذه على إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة 

الداخلي عرب التعليم و التثقيف و التغيري اخلارجي عرب تغيري و حتسني البيئة اخلارجية هلؤالء من خالل التغيري 

 .األشخاص يف املدينة



  

   



 .اجلزائر يف اإلعاقة ذوي لألشخاص اإلدماج مشاريع يف االجتماعي التسويق دور :اخلامس الفصل
 

63 
 

  .اجلزائر يف اإلعاقة ذوي لألشخاص اإلدماج مشاريع يف االجتماعي التسويق دور :امسالفصل اخل
  .حل حملاربة إقصاء األشخاص ذوي اإلعاقة من احلياة االجتماعية مشروع اإلدماج الشامل املتكامل،

  .الوضعية يف اجلزائر: تمهيدال

هو كل شخص مهما : " 2002ؤرخ سنة امل 09-02الشخص ذو اإلعاقة يف اجلزائر حسب القانون يعرف 
كان سنه أو جنسه، يعاين من إعاقة أو أكثر، وراثية أو خلقية، أو مكتسبة، حتد من قدراته على ممارسة نشاط 

أو احلركية / فه الذهنية و أو عدة نشاطات أولية يف حياته اليومية، الشخصية و االجتماعية، نتيجة إلصابة وظائ
  .احلسية –أو العضوية / و 

  .و سنت الدولة اجلزائرية العديد من القوانني اليت تم باألشخاص ذوي اإلعاقة و تضمن حقوقهم

ü  يتعلق حبماية  2002ماي  8املوافق لـ  1423صفر  25املؤرخ يف  09 -02قانون رقم
 .األشخاص ذوي اإلعاقة وترقيتهم

ü  2009ماي  12املوافق لـ  1430مجادى األوىل  17مؤرخ يف  188 – 09مرسوم رئاسي رقم 
يتضمن التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املعتمدة من طرف اجلمعية العامة لألمم 

 .2006ديسمرب  13املتحدة يف 

  :عدد من املراسيم التنفيذية مثل إىل جانب

ü ة العمرانيةمرسوم تنفيذي حول التهيئ. 

ü مرسوم وزاري حول األقسام اخلاصة على مستوى وزارة التضامن الوطين. 

ة ـي، التربيـل االجتماعـو ضمنت هذه القوانني التكفل باألشخاص ذوي اإلعاقة يف جماالت الصحة، التكف
  ...التهيئة العمرانية والنقل، التكوين املهين، العمل و اإلدماج االقتصادي، الترفيه و احلياة الثقافية، و التعليم

و رغم وجود هذه القوانني فإن الواقع يشري إىل ضعف التكفل باألشخاص ذوي اإلعاقة، ضعف الرعاية 
ىل املرافق العامة و وسائل النقل، ضعف التكوين والتعليم، و عدم إتاحة إالصحية و التأهيل، صعوبة وصوهلم 

  .التهميش ا بسبب اإلقصاء وفرص العمل و الكثري من املشاكل اليت يعانو
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إن هذه املشاكل توجب على املنظمات احلكومية و غري احلكومية السهر على تطبيق هذه القوانني بشكل فعال، 
  .و الفيدرالية اجلزائرية لألشخاص ذوي اإلعاقة هي إحدى املنظمات اليت تضطلع ذه املهمة

I.  تعريف الفيدرالية اجلزائرية لألشخاص ذوي اإلعاقةFAPH:  

  .مقرها باجلزائر العاصمة" الفيدرالية اجلزائرية لألشخاص ذوي اإلعاقة " تسمى 

لتنسيق أعمال اجلمعيات  1992هي منظمة غري حكومية ذات صفة استشارية لدى األمم املتحدة، أنشأت عام 
املؤرخ  31 – 90من طرف وزارة الداخلية وفق القانون  1993احمللية لألشخاص املعاقني حركيا، اعتمدت عام 

 2010ماي  12مث اعتمدت يوم "  FAHMفيدرالية مجعيات املعوقني حركيا : " حتت اسم 1990ديسمرب  04يوم 
  ". FAPH الفيدرالية اجلزائرية لألشخاص ذوي اإلعاقة" باسم 

يف مجعية على أرض الوطن مهمتها هي الدفاع عن حقوق الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة  60جتمع الفيدرالية 
  .جماالت الصحة و التعليم و التكوين املهين و التشغيل و الترفيه و تقرير املصري و احلق يف إبداء الرأي

الفيدرالية تشرف على رصد و تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و تطوير أنشطتها من خالل 
و االس االستشارية ذات الصلة مشاريع مع خمتلف الشركاء، و تشارك الفيدرالية يف عمل مع مجيع اللجان 

  .جتاه القضايا اليت متس األشخاص ذوي اإلعاقة

  :أهدافها

 .حتسيس الدولة والسلطات العامة و اتمع حبقوق  الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة ليتم تنفيذها .1

الالزمة وفري و الدعوة إىل مجيع الترتيبات تمحاية و تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل ال .2
 .بفعالية للسماح هلم باحلصول على احلقوق اليت يتمتع ا كل مواطن

وضع إمكانيات الفيدرالية يف خدمة اجلمعيات املؤطرة و الشركاء للوصول إىل النتائج اليت ختدم دمج  .3
 ةـو إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع اجلوانب االجتماعية و التعليمية و السياسية و االقتصادي

املهنية و الثقافية و الرياضية و توفري إمكانية الوصول إىل وسائل النقل و مرافق االتصاالت و البنية  و
 .التحتية و املباين العامة و اهلياكل

 .دعم و تدريب مجعيات املعاقني للدفاع و تعزيز و محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تنسيق و .4
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  :املكتب التنفيذي للفيدرالية

  :املكتب التنفيذي للفيدرالية موضحون يف القائمة التاليةأعضاء 

  قائمة أعضاء املكتب التنفيذي للفيدرالية): 1-5(الشكل 

  الوظيفة يف الفيدرالية  االختصاص  اللقب و االسم
  الرئيسة  مكلفة بالربامج  املعمري عتيقة
  نائبة الرئيسة  دكتورة يف الصيدلة  ياسيف حورية
  األمني العام  سامي يف تسيري املوارد البشريةتقين   ديواين أبو بكر

  أمني املال  مكلف باملشاريع  بوفكرون أحسن
  مساعد أمني املال  مفتش أعمال  مداين مسري عبد الرحيم

  عضو  جراح أسنان  أيرزم مصطفى
  عضو  متقاعد  محزي علي

 www.faph.org, 15/05/2011 :املصدر

اإلدماج الشامل املتكامل، حل حملاربة إقصاء األشخاص : " مشروعو خلدمة أهدافها قامت الفيدرالية بإجناز 
إىل غاية  01/01/2008سنوات بداية من  3و هو مشروع يدوم "  ذوي اإلعاقة من احلياة االجتماعية

ة ـ، مدعم من طرف اإلحتاد األورويب مبسامهة كل من الفيدرالية اجلزائرية لألشخاص ذوي اإلعاق31/12/2010
  .و هي منظمة غري حكومية فرنسية األصل تنشط باجلزائر HANDICAP INTERNATIONALو منظمة 

و مبا أن املشروع يستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة فقد قامت الفيدرالية بإشراك مثانية عشر مجعية ناشطة من 
  :معيات هياجلزائر العاصمة، قسنطينة، املدية، جيجل، بشار، بومرداس، و غرداية و هذه اجل: هي واليات 7

ü احتاد املعاقني حركيا لوالية اجلزائر. 

ü مجعية الفجر الثقافية لزموري بوالية بومرداس. 

ü مجعية مشس الغد للمعاقني ذهنيا و حركيا بعني طاية. 

ü مجعية النصر للمعاقني حركيا لقصر البخاري والية املدية. 

ü مجعية املعاقني حركيا لعني بوسيف، والية املدية. 

ü معاقني حركيا لوزرة، والية املديةمجعية الوئام لل. 

http://www.faph.org
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ü مجعية األمل والتحدي للمرأة املعاقة جبيجل. 

ü والية جيجل. مجعية األمل للمعاقني حركيا لبين ياجيس. 

ü مجعية رعاية األحداث للطاهري والية جيجل. 

ü اجلمعية الوالئية للمعاقني حركيا بقسنطينة. 

ü مجعية املعاقني حركيا لديدوش مراد والية قسنطينة. 

ü مجعية املعاقني حركيا لعني عبيد والية قسنطينة. 

ü اجلمعية الثقافية إلدماج املعاقني حركيا ببشار. 

ü مجعية رعاية املعاقني بآقلي والية بشار. 

ü مجعية الوئام للمعاقني حركيا بتاغيت والية بشار. 

ü مجعية األمل للمعاقني حركيا ملنيعة والية غرداية. 

ü  بغردايةمجعية األصالة لتطوير السياحة. 

ü  والية غردايةمجعية مستقبل العلوم و الثقافة باملنيعة. 

و سطرت الفيدرالية بعض األهداف منها العامة و منها اخلاصة ليتم اتبعاها و تسعى جاهدة لتحقيقها و هي 
  :كاآليت

  :األهداف العامة

 .مجعية مستفيدة من املشروع 18تقوية قدرات إطارات الفيدرالية و  •

مجعيات األشخاص ذوي اإلعاقة لتطبيق برامج التنمية احمللية يف اجلزائر و لكي تسهيل مشاركة  •
 .يصبحوا فاعلني و معترفا م، و ضمان املشاركة االجتماعية الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة

من أجل إدماج أكثر لألشخاص ذوي  نشاطات التحسيس اليت تسمح بتغيري ممارسة السلطات احمللية •
 .مج هيئات وضع القرار على املستوى الوطيناإلعاقة يف برا

متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من االندماج يف برامج احلياة االجتماعية، االقتصادية، الثقافية،  •
 .و العمل على توفري تكافؤ الفرص و احترام الغري على املستوى الوطين... السياسية

 .ذوي اإلعاقة يف سياساا صالسلطات العمومية تأخذ بعني االعتبار احتياجات األشخا •
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  :اهلدف اخلاص

حول اإلعاقة بالشراكة مع املمثلني حتسني هيكلة اجلمعيات األعضاء يف شبكة الفيدرالية و حتسيسهم  •
 .دماجية لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقةاحملليني، لتطوير النشاطات و اخلدمات اإل

ف املشروع تتناسب متاما يف إتباع مقاربة االحتواء الشامل و استنادا على مقاربة احلقوق، و كذا أهدا
مارس  30حسب االتفاقية الدولية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت مت إمضاءها من طرف اجلزائر يف 

  .2009ماي  12و املصادق عليها يف  2007

و سطرت عدة نتائج ينتظر  H.Iاملشروع من طرف كل من الفيدرالية و و مت ختصيص موارد بشرية إلجناز 
شهرا، كما حددت الفيدرالية عدة جماالت لنشاطات التنمية االحتوائية احمللية  36حتقيقها على مدى 

Développement Inclusif Local  و هي كاآليت:  

 .ويع مصادر دخلهاتقوية قدرات اجلمعيات املشاركة يف املشروع و حتسني هيكلتها و تن .1

 .حتسني و تكوين و تدريب ممثلي التنمية االحتوائية احمللية .2

 .إعداد مشروع التشخيص احمللي .3

 . ).مرافقة اجتماعية، فضاءات اإلدماج( مرافقة األشخاص ذوي اإلعاقة  .4

 ).التعاون مع السلطات احمللية و اتمع املدين (  إنشاء اللجان التشاورية .5

 .مجعيات األشخاص ذوي اإلعاقة و ربطها مع شبكات اخلدماتتكوين شبكة تشمل  .6
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II. املرحلة األوىل للمشروع:  

بدأ اإلعداد للمشروع بتنظيم دورات تكوينية جهوية و وطنية من طرف الفيدرالية و بإشراف أساتذة خمتصني 

اتصالية و أصحاب جتارب سابقة يف عدة اختصاصات من داخل الوطن و من دول أوروبية ضمن سياسة 

 استهدفت أعضاء مجعيات املعوقني الثمانية عشر دف تعريفهم باملشروع و األفكار و العادات املراد استهدافها

و لتقوية قدرام و إكسام اخلربة يف التسيري و لتضع خطة هلذا املشروع يف إطار محلة للتسويق االجتماعي 

  :وفق املراحل التالية

 .ملستهدفةدراسة البيئة االجتماعية ا -1

 .اختيار الفئة املستهدفة -2

 .حتديد األهداف املطلوب حتقيقها -3

 .حتديد اإلستراتيجية التسويقية الواجب إتباعها -4

 .التنفيذ و التقييم و املراقبة وفق املوارد املتاحة و امليزانية احملددة -5

  :حيث دارت الدروس حول النقاط التالية

  Méthode de Gestion du Cycle de Projet: كتابة و تسيري املشاريع وفق املنهجية األوروبية •

أعضاء اجلمعيات على كيفية كتابة املشاريع بطريقة علمية ف من خالهلا من خالل عدة دورات جهوية تعر

اجلمعيات يف  مدروسة حسب القواعد الدولية املعمول ا و كيفيه التغلب على املعوقات اليت تواجه

اجلمعيات على إقامة مشاريع  املشاريع اليت تعود بالفائدة على اجلمعية و الشخص ذو اإلعاقة و حثْ

  .اقتصادية يف إطار اجلمعيات لتوسيع و تنويع مصادر دخل هذه األخرية

يستضيفهم تلت ذلك دورات تكوينية شهرية نظمت بوالية تيبازة حيضرها عضوان من كل مجعية مشاركة و 

  :املركب األزرق الكبري بشنوة متحورت فيها الدروس حول النقاط التالية
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 :تماعيالتشخيص االج •

لدراسة الفئة املستهدفة باملشروع و هي الفئة اليت نريد إقناعها بتبين أفكار و عادات جديدة و التخلي 
 .عن األفكار و العادات القدمية

االجتماعية، النفسية، و تناول املوضوع كيفية إجراء دراسة عن األشخاص ذوي اإلعاقة من النواحي 
و حتديد املشاكل والنقائص اليت يعاين منها الشخص املعاق و التعرف على ... الثقافية و االقتصادية

قة، وكذلك عرض اجلماعات املؤثرة و قادة الرأي و واضعي القوانني اليت م حياة الشخص ذو اإلعا
إعداد و ملء طرق الوصول إىل املعلومات و طرح األسئلة على املستجوبني و مت التأكيد على 

  .استمارات لكل احلاالت املشخصة
 :مقاربة اإلعاقة •

يف ذلك مثل اخللل  ةتعريف اجلمعيات مبفهوم اإلعاقة و سريورة تكون اإلعاقة و العوامل املؤثر
ئلي، العادات اليومية، و احلواجز الداخلية و اخلارجية اليت تسبب اجلسدي، العجز، احمليط العا

  :لإلعاقة، حيث يوجد تصنيفانة و التعرف على التصنيفات الدولية ـاإلعاق
1( Processus de production du handicap « PPH »  3و هو تصنيف كندي وضع من طرف 

 .باحثني يف الصحة

2( Classification Internationale du Fonctionnement du Handicap et de la Santé « CIF »     
 .دولة 200و هو تصنيف مقترح من طرف منظمة الصحة العاملية و معتمد من طرف 

 طرقو ذلك حىت يستطيع أعضاء اجلمعيات التفريق بني األنواع املختلفة لإلعاقة من أجل معرفة 
  .املراد إيصاهلا لكل نوع) املنتجات ( العادات و حتديد الرسائل و األفكار و  االتصال مع كل نوع

 :LE PLAIDOYER املناصرة •

تعين سياسة اإلقناع باألدلة الكتابية و الشفوية و التمثيل لدى السلطات، و تعين كذلك استراتيجيات 
  :التأثري على القرارات و ذلك على عدة مستويات

o و ذلك لتغيري املعاهدات و املواثيق و االتفاقيات :على املستوى الدويل... 

o لتغيري السياسات و الربامج و الربوتوكوالت و املراسيم: على املستوى الوطين أو املركزي. 

o لتطوير القرارات و املمارسات التقليدية :على املستوى احمللي أو اجلهوي. 

o عتقداتلتغيري العادات و السلوكات و امل :على املستوى العائلي... 
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و هذا من أجل استهداف السلطات و االتصال م و تعريفهم مبنتجات احلملة االجتماعية، و ضمان 
  .التمثيل احلسن لألشخاص ذوي اإلعاقة لدى السلطات

 :املرافقة االجتماعية •

تعريف املرافقة، من هو املرافق؟، كيف يعمل : خصص هلذه النقطة عدة دورات و مت التطرق فيها إىل
  .املرافق؟، أنواع املرافقة، مراحل املرافقة و أمهية املرافقة

 :فضاءات اإلدماج االجتماعي •

هنا مت وضع خطة لسري املشروع، حتديد وسائل و أساليب عمل املشروع، كيفية إنشاء الورشات بناءا 
ى إنشاء و توفري املوارد لعمل الورشات و مت التأكيد عل على نتائج التشخيص و حتديد عمل كل ورشة

خلية لالستقبال و التوجيه على مستوى كل مجعية، تستقبل األشخاص ذوي اإلعاقة تم بانشغاالم 
  .و تسجل املعلومات املتعلقة م و ذلك ملواصلة عمل التشخيص

و استمرت هذه الدورات التكوينية حىت اية املدة املقررة للمشروع، و اكتسب من خالهلا أعضاء اجلمعيات 
اليت تدعمت بالتجربة امليدانية، باإلضافة إىل مهارات  ات النظرية يف التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة واخلرب

  .التسيري و التنظيم
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III. أعمال املشروع :املرحلة الثانية للمشروع.  
  .التشخيص احمللي و دراسة الفئة املستهدفة 

بإجراء دراسة مرتبطة بزمان و مكان حمددين ملعرفة قامت كل مجعية من اجلمعيات املشاركة يف املشروع 
  :النقاط التالية

ü معرفة وضعية األشخاص ذوي اإلعاقة يف حميطهم االجتماعي، الثقايف، االقتصادي، و السياسي. 

ü الشخص ذو اإلعاقة معرفة خمتلف الفاعلني يف بيئة اجلمعية و. 

ü م اليوميةحتديد العراقيل و احلواجز اليت تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة يف حيا. 

ü حتديد خمطط الفاعلني على املستوى احمللي. 

  :و ذلك لتحقيق األهداف التالية  

 .حتديد النشاطات املستقبلية للمشروع .1

 ).فضاءات اإلدماج(إنشاء الورشات حتديد احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة و اليت على أساسها سيتم  .2

 .القانونية لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقةالبحث عن كل الوثائق و النصوص  .3

 .احمللية لتسهيل العمل معرفة صالحيات كل السلطات .4

 .حتليل النشاط اجلمعوي على املستوى احمللي و اجلهوي .5

 .حتليل العالقات املوجودة بني اجلمعية و الفاعلني احملليني و حتديد العراقيل و اخلروج بأفكار مشتركة .6

 .يف جمال االستقصاء و مجع املعلوماتاملعرفة  اكتساب اخلربة و .7

  :مراحل إجراء الدراسة

  :القيام ببحوث أولية: أوال

ث، ـمن خالل مجع الوثائق و اإلحصائيات و القوانني املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة و حتديد مصادر البح
رايف ـالبيبليوغ ال أساليب البحثـة و استعمـو املصاحل املختص اءـال بدواوين اإلحصـو مت ذلك باالتص

  .Networkingو 
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  :البحث امليداين: ثانيا

ü ط العائلي ـيف الوس وضعيتهم رف علىـإلعاقة يف املنطقة و التعزيارات إىل بيوت األشخاص ذوي ا
 .1و عادام اليومية و احتياجام

ü  املهيأة زيارات إىل املدارس و التعرف على وضعية األشخاص ذوي اإلعاقة املتمدرسني و اإلمكانيات
 .لتعليمهم

ü م أو أوليائهم /استقبال األشخاص ذوي اإلعاقة و م و تسجيل املعلومات اخلاصةو استجوا. 

ü م يف جمال مساعدة هذه الفئةزيارات إىل املسؤولني و التعرف على نشاطا. 

ü يئتها الستقبال األشخاص ذوي اإلعاقة زيارات إىل املرافق العامة و معاينة. 

املعلومات و االنشغاالت يف و تدوين  هيلل أسلوب املقابلة الشخصية مع الشخص املعاق أو وو مت استعما
اجلمعية الذي تسجل فيه زيارات األشخاص ذوي اإلعاقة،  لْجِاستمارات خمصصة هلذا الغرض، باإلضافة إىل س

  .أسباب زيارم و باقي املعلومات عنهم

جهة اجلمعية و قناة اتصاهلا مع األشخاص ذوي اإلعاقة التوجيه اليت تعترب واكذلك مت إنشاء خلية االستقبال و 
 أو أوليائهم/ و اليت تتكون من عضو من اجلمعية و خمتص يف علم النفس و تقوم باستقبال هؤالء األشخاص و 

 ...ن، اهلاتفواـو تسجل املعلومات اخلاصة م مثل االسم، اللقب، تاريخ و مكان امليالد، نوع اإلعاقة، العن
  ...و اليت تزودهم كذلك باملعلومات اليت حيتاجوا حول اجلمعية و خدماا

  :حتليل املعطيات: ثالثا

ة ـاء من اجلمعيـيتم جتميع كل البيانات و تدوينها وترتيبها وتعرض على فريق احملترفني الذي يتكون من أعض
و خمتص نفساين، يطلعون على االستمارات و يقومون باستدعاء الشخص املعاق و إجراء حوار معه للتأكد من 

من تشوه خلقي  - PPHحسب منوذج  -و حتديد مكونات إعاقته البيانات املوجودة و قياس ممارساته اليومية 
ه  ـق مع رغبتـالذي يالئمه و يتفاط ـو عجز و ظروف عائلية أو اجتماعية غري مساعدة مث حتديد نوع النش

  .و يراعي إمكانات اجلمعية

                                                             
  .28المذكرة، ص و ھو ما یشیر إلیھ النموذج متعدد الوسائط في الفصل الثاني من ھذه :  1
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كما يتم فرز و حتليل البيانات املستقاة من بيئة الشخص املعاق للخروج بنتائج و مقترحات عن وضعية هذا 
  .األخري و املشاكل اليت يعاين منها

   :النتائج و املقترحات و اختيار الفئة املستهدفة: رابعا

النهائي للتشخيص الذي يتضمن النتائج املتعلقة  د مجع البيانات وحتليلها بكتابة التقريرتقوم كل مجعية بع
بالتكفل الصحي، التمدرس، و التكوين، العمل و اإلدماج االقتصادي، الترفيه، و إمكانية الوصول إىل املرافق 

  .العامة، مث تضع جمموعة من املقترحات كحلول للمشاكل املوجودة

شخص معاق من العينة املستقصاة وذلك بناءا على رغبتهم و بناءا على رأي  12و تقوم كذلك باختيار 
  ).الورشات ( املختص النفساين حول قدرم على االندماج يف الفضاءات 

نقوم بعرض جتربة مجعية املعاقني حركيا لبلدية عني عبيد يف التشخيص و اليت اختارا  و ملزيد من التوضيح
؛ 2011مارس  23 ة يومـفيدرالية لعرض هذه التجربة يف امللتقى اخلتامي للمشروع الذي نظم باجلزائر العاصمال

يقع مقرها حبي  1452حتت رقم  21/06/2000و هي مجعية لرعاية األشخاص املعاقني حركيا، اعتمدت بتاريخ 
  .منخرط 170 قسنطينة ترأسها اآلنسة قوميدة فضيلة و تضم –قنفوذ سليمان عني عبيد 

 4 مدرسة، 21: املرافق العمومية اليت توفر عليها البلدية و هي أحصت اجلمعية من خالل عملية التشخيص
قاعات  6متوسطات، ثانويتان إحدامها يف طور اإلجناز، مركز للتكوين املهين، مركز صحي متعدد اخلدمات، 

ة ـرة و البلديـباإلضافة إىل مقر الدائ مركزين للربيد، عالج، مركب جواري للنشاطات الثقافية و الرياضية،
  .و األجهزة التابعة هلما

شخص أجرت عليها  60منخرط ذو إعاقة حركية، و قامت بأخذ عينة تتكون من  170و تضم اجلمعية 
  :الدراسة و هي مبينة يف اجلدول التايل
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  عبيدعينة الدراسة جلمعية املعاقني حركيا عني  ):2-5(الشكل 

  املعاقون حركيا
  سنة 18أقل من   

  سنة 18أكثر من 
  اموع

  اإلناث  الذكور
  60  16  27  17  عدد األشخاص

 %100  %26.66  %45  %28.33  النسبة

  بلدية عني عبيدمعية التقرير النهائي حول التشخيص جل: املصدر

  :1و بعد إجراء الدراسة توصلنا إىل ما يلي

 : يف اجلانب الصحي

ü يعانون من نقـص فـي املداومـة علـى العـالج و هـذا لنقـص و غالء  ذوو اإلعاقة األشخاص
 .األدوية و عدم توفرها يف بعض األحيان

ü عدم وجود مراكز للتكييف العضلي. 

 :اقترح ما يلي و

ü توفري األدوية داخل املراكز الصحية و املستشفيات. 

ü كز خاصة للتكييف العضلياإنشاء مر. 

 :يف جانب التعليم

ü لديهم حق التمدرس باستثناء بعض احلاالت تأيت عن عدم قدرة الطفل املعاق لاللتحاق  األشخاص املعاقون
 .باملدرسة راجع إىل نوع اإلعاقة احلركية و العصبية

ü  عدم استيعاب الشخص ذو اإلعاقة للدراسة أدت به إلـى الرسـوب املتكـرر و بالتايل الطرد من
 .املدرسة

ü ئهم املعاقني و منعهم من االلتحاق باملدرسة راجع إىل عدم تقبلهم لإلعاقة و خجلهم رفض األولياء ألبنا
 . من اتمع

 

                                                             
  .2011مارس  23، الملتقى الختامي للمشروع، الجزائر العاصمة، حركیا لعین عبیدجمعیة المعاقین :  1
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 :و اقترح ما يلي

ü مراكز خاصة باملعاقني حركيا حتمية ضرورية. 

ü البد من توفري أخصائيني يف اإلعاقة احلركية. 

ü توفري مؤطرين داخل املؤسسات التربوية. 

ü  مرافقة الشخص املعاقختصيص مساعدين اجتماعيني يف. 

ü يئة املدارس و األقسام للتسهيل للشخص املعاق و إعطائه االستقاللية الذاتية و التصرف حبرية. 

ü تزويد األقسام بطاوالت تتالءم مع املعاق. 

 :من جانب التكوين

ü  جند املراكز التكوينية حتث على تكوين الشخص املعاق يف شىت االختصاصات حسب املستوى الدراسي
املعاجلة باملستشفيات مل حيضوا بالتعليم الشيء الذي  يزاولونين ذيث نصادف إشكالية خصوصا عند الح

 . جعلهم مل يلتحقوا مبراكز التكوين

ü ال تتالءم مع إعاقته هاختصصات يرغب فيه الشخص املعاق لكن.  

ü  يف بعض األرياف عدم مساح األولياء للفتات املعاقة بالتكوين لعدم تقبل الفكرة.  

 :احللول املقترحة

ü  توعية أولياء األشخاص ذوي اإلعاقة للسماح ألبنائهم بااللتحاق بالتكوين للحصول على شهادات الكفاءة
 .املهنية

ü تسهيل التكوين للفئات عدمية املستوى. 

 :يف جانب العمل و اإلدماج االقتصادي

ü ا مـن لديه مستوى راق ال فرص العمل حيضىحاليا جند  قني أو كفاءات عليا،مـن املعا ييف هذا ا
  .صعوبة كبرية يف احلصول على منصب عمل للشخص املعاق اللهم إال إذا كان لديه نفوذ

ü ات ـث املؤسسـة حتـنظرة املستخدم للمعاق بعدم قدرته على العمل رغم وجود مادة قانوني
       .ادة بقيت جامدةو لكن هاته امل %1ة و اخلاصة على تشغيل األشخاص املعاقني بنسبة ـالعمومي
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ü عدم وجود مناصب عمل مهيأة للشخص املعاق.  

ü  حيصل على العمل الوبالتايل عدم دراية أرباب العمل بقدرة املعاق و كفاءته. 

ü األشخاص املعاقني العاملني مل حيضوا بترقيات و التكوين داخل املؤسسات. 

 :قترحيو كحلول 

ü  الد ـو إعطاء الشخص املعاق الفرصة يف املشاركة االقتصادية للبعلى الدولة إعادة النظر يف قانون العمل
 ىستواملب قدرات و ـو ختصيـص أكبـر نسبـة داخـل املؤسسـات و إجبارية العمل حس

  .ي و التكويينـالعلم

ü يئة مناصب العمل تتالءم مع اإلعاقة.  

ü ين ليس لديهم مستوى تعليمي و تكويينذإعطاء مناصب عمل لألشخاص ال.  

ü  اهدين و أبناءالتقليص يف سن التقاعد بالنسبة لألشخاص املعاقني كامتياز مثل ما هو معمول به عند ا
  .الشهداء

ü حث وكاالت التشغيل على إعطاء حصة للمعاقني على حسب إمكانيات الوكالة.  

 :يف جانب اخلدمات و الترفيه

ü  املرافق العموميةعدد األماكن املهيأة الستقبال األشخاص املعاقني يف خمتلف : 

ü  مهيأمركز الربيد، بيت الشباب و باقي اإلدارات غري.  

 : مدى استفادة الشباب املعاقني من وسائل الترفيه املوجودة

ü بيت الشباب و املركب اجلواري للنشاطات الثقافية و الرياضية.      
  .توصلت هلا اجلمعيات األخرى املشاركةو هذه النتائج و املقترحات تتفق عموما مع النتائج و املقترحات اليت 

و من خالل هذه النتائج تعني على اجلمعيات العمل على ثالثة جبهات يف إطار اإلستراتيجية التسويقية حلملة 
  :التسويق االجتماعي و هذه اجلبهات هي

 .األشخاص ذوو اإلعاقة .1

 .عائالت األشخاص ذوي اإلعاقة .2

 .السلطات احمللية و املؤسسات احلكومية .3
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  :1كما يوضحه اجلدول التايل

  

اجلمهور 
  املستهدف

  )املكان ( التوزيع   الترويج  التكلفة  املنتج

األشخاص 
  املعوقون

تغيري : غري ملموس
السلوك و اإلدماج 

  .يف اتمع
جلسات : ملموس

اإلرشاد، دروس 
حمو األمية، 

  .ورشات العمل

التكلفة اليت يتحملها 
التفرغ و إعطاء : املعوق

للمشاركة يف الوقت 
برامج اإلدماج، و 

التحدث عن العادات 
السلبية أمام زمالئه بغرض 

  تصحيحها

اإلعالن عن الربامج 
يف وسائل تناسب 

  .هذه الفئة
حتفيزات للمعوقيـن 

و الترفيه عنهم 
الت و نشاطات برح

  .ترفيهية

قرب املكان الذي 
تقام فيه الربامج من 

مقر : بيوت املعوقني
اجلمعية، دور 

  ...بالشبا

عائالت 
األشخاص 

  املعوقني

برامج التوعية 
  األسرية

برامج تدريب 
  .للوالدين

املشاركة يف هذه الربامج 
  .والتفرغ هلا

االتصـال 
و  بالعائـالت،

إعالمهم بالربامج 
املقدمـة و تطورات 
  .حالة أبنائهم ملتابعتها

قرب املكان من 
  .مقر إقامتهم

السلطات 
احمللية و 

املؤسسات 
  احلكومية

مشاركة 
السلطات احمللية 

واملؤسسات 
احلكومية يف 
  .الربامج املقدمة

مشاركتهم يف دعم الربامج 
  .املقدمة

مشاركتهم يف الترويج 
  للمشروع

توفري أماكن تقدمي 
  .برامج املشروع

  .من عمل الطالب: املصدر
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  :فضاءات اإلدماج االجتماعي 

ة ـالعزلي، و هذه الفضاءات جسر بني ـاإلدماج االجتماعبعد عملية التشخيص تأيت مرحلة إنشاء فضاءات 
و املشاركة االجتماعية، و ديناميكية لتطوير قدرات و أفكار الشخص ذو اإلعاقة قصد حتقيق االستقاللية 

  :الذاتية الشيء الذي يساعده تلقائيا على االندماج االجتماعي، و دف الفضاءات إىل ما يلي

ü قة للبحث عن االستقاللية الذاتية و الفكرية بعيدا عن التأثريات الداخلية مرافقة األشخاص ذوي اإلعا
املتمثلة يف العوامل النفسية والعجز، و اخلارجية املتمثلة يف األسرة واتمع و ذلك بعدم حصر هويته يف 

 .إعاقته

ü ة ترقية األشخاص ذوي اإلعاقة لتحقيق مشاريعهم اخلاصة و املشاركة يف احلياة االقتصادي
 .واالجتماعية

سنقوم بعرض جتربة مجعية الفجر الثقافية لزموري بوالية بومرداس و اليت اختريت كذلك  و يف هذه املوضوع
 12/05/2004خ ـت بتاريـا تأسسـن حركيـلعرض جتربة الفضاءات يف امللتقى اخلتامي و هي مجعية للمعاقي

: ل الشرقي لوالية بومرداس يرأسها السيديقع مقرها ببلدية زموري يف الساح 33/04و سجلت حتت رقم 
  .1منخرط 69و تضم  "كمال فول"

 10حالة مشخصة،  15شخص ذو إعاقة مت اختيار  40بعد إجراء عملية التشخيص على عينة تتكون من 
سنة، و ذلك بعد أخذ موافقتهم حيث أن االستجابة  42إىل  5ذكور تتراوح أعمارهم ما بني  5إناث و 

  .حلمالت التسويق االجتماعي جيب أن تكون عن طواعية

و قامت اجلمعية بإعداد و جتهيز الفضاءات الستقبال اموعة املستهدفة، كما قامت على غرار باقي اجلمعيات 
لكراسي، خزانة، جهاز فاكس، عبارة عن مكتب و طاولة اجتماعات، جمموعة من ا: بشراء بعض املعدات

  ...، و كامرية فيديوDATA SHOWجهاز إعالم آيل حممول، طابعة، جهاز 

االحتاد : مليار سنتيم و قام بتمويله كل من املنظمات التالية 11 و هنا نشري إىل أن تكلفة املشروع بلغت
، Fondation Pro vitimis ،HANDICAP INTERNATIONAL ،Solidarihdaide Espagnole ،Mobilisاألورويب، 
  .و آخرون
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انطلقت اجلمعية يف عملية جلب األشخاص ذوي اإلعاقة املستهدفني إىل القاعة متعددة  2009بداية من ماي 
كل يوم ثالثاء على منت حافلة نقل تابعة لبلدية زموري ذهابا وإيابا من ( النشاطات بزعاترة مرة يف األسبوع 

  ).مساءا  16:00صباحا إىل  10:00

  :و قامت اجلمعية بإنشاء أربعة فضاءات تتالءم و احتياجات الفئة املستهدفة و هذه الفضاءات هي

يشرف عليها خمتص نفساين تربوي، حتتضن هذه الورشة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين  :ورشة حمو األمية )1
جتاوزوا سن الدراسة أو ال يستطيعون االلتحاق باملدرسة، و تتضمن هذه الورشة ورشات فرعية مثل حفظ 

 .القرآن الكرمي، الرسم و التلوين، و األشغال اليدوية

يف هذا اال و تضم الفتيات ذوي اإلعاقة الاليت لديهن ميل تشرف عليها خمتصة  :ورشة اخلياطة و الطرز )2
 .لتعلم هذه احلرفة

 .تضم األشخاص ذوي اإلعاقة الذين لديهم هواية الرسم على احلرير :ورشة الرسم على احلرير )3

 .يؤطرها خمتص يقوم بتعليم األشخاص ذوي اإلعاقة مبادئ اإلعالم اآليل :ورشة اإلعالم اآليل )4

لأللعاب الرياضية و الترفيهية لفائدة اموعة املستهدفة باإلضافة إىل تنظيم رحالت  عية فضاءافتحت اجلمكما 
  .1ترفيهية إىل احلدائق و الشواطئ

  .لتبين فكرة االندماج يف اتمع املعاقنييقدم لألشخاص  "امساعد امنتج"و تعترب هذه الفضاءات *

باإلضافة إىل هذه الورشات تقوم طبيبة نفسانية خمتصة يف علم النفس العيادي تعمل كمتطوعة باإلشراف على 
يف اجلمعية و هو نشاط من نشاطات الفضاءات جيمع األشخاص ذوي  –  Groupe de Parole–الفريق الناطق 

اف قدرام ـو مشاكلهم الكتش ة عن أنفسهم، عن تطلعام،ـللتكلم بصراح) ة ـالفئة املستهدف( اإلعاقة 
  .و مواهبهم

و عقدت يف هذا اإلطار جلسات بني أفراد اموعة و املختصة النفسانية، ال حيضرها غريهم، عبارة عن موائد 
، )االستقاللية ( تقدير الذات، الثقة بالنفس، اإلرادة، الرغبة، االعتماد على النفس : مستديرة تناولت مواضيع

  ...املعاق نفسه، احلوار و االتصالكيف يفرض الشخص 
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  .هامة سامهت يف إدماج هذه اموعة) تروجيية ( و كان هذا النشاط مبثابة وسيلة اتصالية 

جيدر بالذكر أن املختصني النفسانيني املتطوعني يف هذا املشروع تلقوا دروسا هامة على يد خمتصني أجانب 
  .دورات تكوينية نظمتها الفيدرالية لفائدمحول التعامل مع هذه الفئة و ذلك من خالل 

   :1نتائج الفضاءات

  :رغم املشاكل اليت تعاين منها الورشات و املتمثلة عموما يف

ü األشخاص املعاقني يعجزون عن توفري األقالم و الكراريس، حيث أن بعض : نقص األدوات املدرسية
ت و سبورات الئقة و أجهزة لورشة كما أن إمكانيات بعض اجلمعيات مل تسمح هلم بتوفري طاوال

 .اإلعالم اآليل

ü  ضيق املكان الذي توجد به الورشات يف بعض األحيان حيث أن بعض اجلمعيات اختذت من مكاتبها
مقرا إلنشاء هذه الورشات، كذلك الغيابات املسجلة لبعض أفراد اموعة عن الدروس و ذلك لبعد 

 .مقر الورشات عن مكان إقامتهم

التسويقية إال أن اجلمعيات استطاعت  –التوزيع  –يف سياسة املكان فرغم أن هذه املشاكل تعد نقطة سلبية 
ة و أوليائهم ـحث األشخاص ذوي اإلعاق ة من خاللـة القويـة االتصاليـجتاوز هذه النقطة بفضل السياس

  .و حتفيزهم على الصرب كتكلفة يقدمونا للمساعدة يف عملية اإلدماج
  :لقد حققت الفضاءات نتائج طيبة نذكر منهاو 
ü موعة من القراءة و الكتابة و التحاق بعضهم باملدارس االبتدائية بصفة نظاميةمتكن أعضاء ا. 

ü متكن العديد منهم من حفظ بعض سور القرآن الكرمي. 

ü تعلم بعض الفتيات لبعض احلرف مثل اخلياطة و الطرز و صنع احللويات... 

ü و هو شخص معاق حركيا ' خليفي حممد': استفادة بعض األشخاص من منح و فتح مشاريع مثل السيد
دج  75000غ ـة على مبلـسنة من بلدية زموري، حتصل من طرف الفيدرالي 42أعزب يبلغ من العمر 

، و كانت العملية ناجحة حيث ارتفع عدد رؤوس 2010أغنام يف شهر أفريل  رؤوس 6و اشترى به 
 .2010يف شهر نوفمرب  9نام إىل األغ

                                                             
  .قسنطینةجمعیة المعاقین حركیا لبلدیة عین عبید، :  1
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ü  تمع و تكوين صداقات و التحدث عنموعات من عزلتهم و اتصاهلم باخروج العديد من أفراد ا
إقبال أعداد من األشخاص ذوي اإلعاقة  بدليل) أصبحوا ميثلون دعاية للمشروع ( جتربتهم يف الفضاءات 

م يف سجالا مما يبشر بإمكانية إعادة احلملةعلى مكاتب اجلمعيات و تسجيل معلوما. 

  :اللجان االستشارية احمللية 

اللجنة االستشارية احمللية هي جلنة غري رمسية تسعى إىل تسهيل املشاريع اإلدماجية لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
، أصحاب القرار و كذلك من اجلمعيات الفاعلة و هي تركيبة متغرية تتكون من مسؤولني يف خمتلف اإلدارات

حسب الطلب قصد حتقيق مشروع اإلدماج لألشخاص ذوي اإلعاقة و على اجلمعية العمل جلعلها مصدرا 
  .1ون عقد اجتماعدفعاال عند احلاجة ب

  :2أهدافها

 .توجيه أحسن خلدمات اهليئات و املؤسسات اليت ترسم السياسة احمللية حنو األشخاص ذوي اإلعاقة -

 .مع األخذ بعني االعتبار حالة اإلعاقة أثناء تنفيذها معرفة أفضل املشاريع التنموية احمللية -

جتسيد مبدأ التشاور و احلوار بني اجلمعية و السلطات احمللية من أجل فهم جيد الحتياجات األشخاص  -
 .ذوي اإلعاقة

 .دعم مشاريع اجلمعية املوجهة خلدمة األشخاص ذوي اإلعاقة -

  :3مراحلها

  :ل أمههالقد مر تأسيس اللجنة االستشارية مبراح

و كلها ... و املتمثلني يف السلطات و اإلدارات و املؤسسات و اجلمعيات: التعرف على الفاعلني احملليني .1
 .تساهم بطريقة أو بأخرى يف رسم السياسة املوجهة لألشخاص ذوي اإلعاقة

إمكانيام من أجل الزيارات امليدانية هلؤالء الفاعلني دف التعارف و إقامة عالقات معهم و ذلك لتسخري  .2
 .املساعدة يف احلملة االجتماعية

                                                             
  .جمعیة األمل و التحدي للمرأة المعاقة، جیجل:  1

  .نفس المرجع:  2

  .نفس المرجع:  3
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اجتماعات بني اجلمعية و الفاعلني للتشاور حول استعدادات الطرفني و ميكانيزمات العمل يف احلملة  .3
 .االجتماعية

 .تنصيب اللجنة االستشارية احمللية و اإلمضاء على حماضر التنصيب .4

العملية و من بينها مجعية األمل و التحدي للمرأة املعاقة جبيجل اليت و لقد وفقت العديد من اجلمعيات يف هذه 
نوابا يف الس الشعيب البلدي، ممثل من وكالة دعم وتشغيل الشباب، ممثل  كونت جلنة استشارية تضم

تنمية التنسيقية الوالئية للقرض املصغر، ممثل مديرية النشاط االجتماعي، ممثل من اجلمعية الوطنية للمرأة و ال
  .احمللية، ممثل للمصاحل الفالحية، ممثلة مجعية ترقية املرأة الريفية لبلدية سيدي عبد العزيز

و لقد كان هلذه اللجنة الفضل يف إنشاء فضاءات هامة و متعددة لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة و إدماج 
  .العديد منهم يف النشاط االقتصادي

ات يف إطار السياسة االتصالية للمشروع و هذه االتفاقيات هي عقود كما عقدت اجلمعية العديد من االتفاقي
  :أمهها األشخاص ذوي اإلعاقة و إدماجهم يف اتمع، و لعلّتعاون ثنائية تصب يف ترقية 

 2009أفريل  28و عقدت حتت إشراف الفيدرالية يوم : اتفاقية مع غرفة الصناعات التقليدية و احلرف  . أ
ة ـر الغرفـمدي 1دـد أكـة و لقـاص ذوي اإلعاقـالوالية من األشخحرفيي ـمن أجل التكفل ب

احلصول على  أن الغرفة فتحت اال لألشخاص ذوي اإلعاقة للتكوين و "حممد فتحي مرزوق": السيد
يقدمها  تكلفةبطاقة حريف بشرط أن يتخلوا عن منحة اإلعاقة و ذلك حسب القانون و كان ذلك مبثابة 

 .غري أن بعض املعاقني رفضوا الفكرة الشخص ذو اإلعاقة من أجل االندماج يف هذا النشاط

 .دف تسهيل تعلم األشخاص ذوي اإلعاقة: اتفاقية مع الديوان الوطين حملو األمية  . ب

دف توجيه جزء من خدمات املؤسسات اخلاصة : اتفاقية مع مؤسسة شعباين للخياطة بوالية جيجل  . ت
 .األشخاص ذوي اإلعاقة لفائدة

و لقد سامهت اللجنة االستشارية يف تدعيم منتج احلملة اإلدماجية االجتماعية و تنويع أماكن تقدمي هذه 
  .احمللي املنتجات و حتفيز األشخاص ذوي اإلعاقة و إقامة شبكة واسعة من العالقات بني اجلمعية و اتمع
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IV. املتابعة و التقييم:  

طيلة ثالثة سنوات بزيارات دورية جلميع اجلمعيات املشاركة يف املشروع و الوقوف على قامت الفيدرالية 
  .مدى تطور و سري األعمال به

ة ـل األلبسـا احملققة يف املشروع مثـو نظمت كذلك العديد من املعارض لعرض أعمال اجلمعيات و نتائجه
ص ذوي اإلعاقة، و كان هلذه املعارض و احللويات املنجزة يف ورشات فضاءات اإلدماج من طرف األشخا

  .دور كبري يف تعريف اتمع باملشروع و النتائج احملققة به و وسيلة دعائية ناجحة

العديد من الندوات و االجتماعات من كما حثت الفيدرالية اجلمعيات على تبادل الزيارات و أشرفت على 
ات ـشاور، و دعتها إىل كتابة تقارير دورية عن النشاطأجل تبادل اخلبارات و متتني العالقات و االتصال و الت

  .و رفعها إىل الفيدرالية و شركائها

بتنظيم ملتقى ختامي وطين بقاعة احملاضرات حسيبة بن بوعلي باملركز التجاري سوفيتال و قامت الفيدرالية 
شروع، و اجلمعيات املمثلة دعت إليه الشركاء املسامهني يف امل 2011مارس  23باجلزائر العاصمة يوم األربعاء 

ة ـة واملرئيـالم املكتوبـلربامج اإلدماج و ممثلي السلطات و املؤسسات املشاركة يف املشروع و وسائل اإلع
ل ـة األمـص، و مجعيـو املسموعة و اختارت مجعية املعاقني حركيا لبلدية عني عبيد لعرض مرحلة التشخي

دور اللجان االستشارية احمللية و مجعية الفجر الثقافية بزموري لتقدمي لعرض و التحدي للمرأة املعاقة جبيجل 
  .حول الفضاءات االجتماعية مداخلة

 HANDICAP INTERNATIONALمث قامت الفيدرالية بإرسال وفد يتكون من أعضاء الفيدرالية و أعضاء من 
  .ملعاينة هذه التجارب الثالث على أرضية امليدان
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   :الفصل الصةخ

تناول هذا الفصل عرض جتربة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجلزائر و اليت مت فيها إدماج أدوات التسويق 
االجتماعي مثل دراسة و تقسيم السوق و اختيار الفئة املستهدفة، و أخذت بعني االعتبار عناصر املزيج 

قاللية الذاتية؛ و السعر املتمثل يف التكلفة من املنتج املتمثل يف إدماج الشخص املعاق و إكسابه االست التسويقي
للتخلي عنها مقابل املشاركة و االندماج يف  االجتماعية و النفسية و املالية اليت يضطر الشخص املعاق أحيانا

برامج و ورشات اإلدماج؛ و املكان حيث مت إنشاء ورشات املشروع؛ و كذا االتصال و ذلك من خالل تقدمي 
حتفيزات لألشخاص ذوي اإلعاقة و االتصال بأوليائهم، و كذلك االتصال بالسلطات احمللية و بناء عالقات 

و تكييفها لصاحل األشخاص املعاقني، وكذلك  تأثري يف القوانني و الربامج التنمويةعامة معهم و ذلك من أجل ال
  .من خالل الدورات التكوينية و املعارض و امللتقيات اليت عرفت باملشروع و رفعت من قدرة العاملني به

املسطرة و تنفيذ لقد متكن العاملون يف هذا املشروع باستعمال أدوات التسويق االجتماعي من حتقيق األهداف 
و املسامهة يف إثراء التقرير  القوانني اليت وضعتها الدولة حلماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بالشكل احلسن

عن وضعية األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجلزائر بعد إمضائها على االتفاقية  2012الذي ستقدمه اجلزائر سنة 
  .الدولية حلماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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  :العامة اخلامتة

تناولت هذه املذكرة موضوع التسويق االجتماعي و دوره يف تفعيل برامج اإلدماج الشامل لألشخاص 
ه ـذوي اإلعاقة يف اجلزائر من خالل مخسة فصول، مربزة يف الفصل األول ماهية التسويق االجتماعي و أسس

و أدواته اليت أخذها عن التسويق التجاري، و املراحل اليت مر ا هذا املفهوم منذ نشأته و العوامل اليت سامهت 
اعتمدت من طرف املسوقني االجتماعيني دف إىل يف تطوره؛ مث عرضت يف الفصل الثاين مناذجا و نظريات 

ملزيج التسويقي االجتماعي يف الفصل الثالث التعرف على السلوك إلحداث التغيري فيه لتعرج بعدها على ا
لتوضيح سياسة املنتج، و التسعري، و التوزيع، و الترويج املتبعة يف هذا اال من التسويق الذي يعاجل القضايا 

الرابع جتربة إدماج لألشخاص ذوي اإلعاقة خارج  لاالجتماعية و الصحية، و عرضت بعد ذلك يف الفص
اليت قامت امج التشاركية إلدماج هؤالء األشخاص يف بلدية كانكايا التركية، هذه األخرية اجلزائر متثلت يف الرب

حبملة تغيري اجتماعي دف إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة عرب تعليمهم و تثقيفهم و مرافقتهم يف العمل 
ذه املذكرة التجربة االقتصادي و حتسني البيئة احلَضرية لصاحلهم؛ و يف األخري تناول الفصل اخلامس من ه

اإلدماج الشامل املتكامل، حل حملاربة إقصاء األشخاص ذوي اإلعاقة من احلياة " اجلزائرية املتمثلة يف مشروع 
املنفذ من طرف الفيدرالية اجلزائرية لألشخاص ذوي اإلعاقة، و يسلط الضوء على دور التسويق " االجتماعية

اإلدماج سلوكا يتم خاص ذوي اإلعاقة و ذلك من خالل جعل االجتماعي يف برامج اإلدماج الشامل لألش
   .تسويقه يف إطار عملية تبادل تضمن رضا الطرفني

  :قد توصلت إىل عدة نتائج نظرية أمههاو 
õ يف حتليل، ختطيط، تنفيذ، و تقييم الربامج  هو تطبيق تقنيات التسويق التجاري: التسويق االجتماعي

رد ـة للفـن الرعايـل حتسيـمن أج ل طوعيـدف بشكـاملصممة للتأثري على سلوك اجلمهور املسته
  )Andreasen,1955. (و اتمع

õ  التوجه باملستهلك، التبادل، و نظرة التخطيط طويلة األجل هي عناصر أساسية يف برنامج التسويق
 .االجتماعي

õ ينحصر التسويق االجتماعي يف الدعاية و اإلعالن فقط بل ميتد إىل ختطيط املنتج، التسعري، التوزيع،  ال
 .باإلضافة إىل دور حبوث التسويق
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õ  تمعي و تسويق املسؤولية االجتماعية للشركات، و لكلالتسويق االجتماعي خيتلف عن التسويق ا
 .موضوعه و أهدافه

õ تماعي حسب اختالف النظريات و النماذجختتلف ممارسات التسويق االج. 

õ و العمل على  تسعى مناذج و نظريات التسويق االجتماعي إىل التنبؤ بالسلوكات و معرفة االختالفات بينها
 .تغيريها أو حتسينها

õ  هو األفكار و السلوكاتمنتج التسويق االجتماعي. 

õ تبين األفكار و السلوكات يقدم املسوقون االجتماعيون السلع و اخلدمات كمنتج مساعد على. 

õ  يستعمل التسويق االجتماعي وسائل التسويق التجاري مثل دراسة السوق، تقسيم السوق، باإلضافة إىل
 .عناصر املزيج التسويقي

õ ال يستقيم العمل يف احلمالت االجتماعية إال بتعليم و تدريب العاملني يف هذه احلمالت. 

õ ةو تغيري البيئة اخلارجية للفئة املستهدفأوك و األفكار و املعتقدات يستهدف التغيري االجتماعي تغيري السل. 

  لألشخاصلألشخاص  ململااالشالش  اإلدماجاإلدماج  برامجبرامج  تفعيلتفعيل  يفيف  دوردور  االجتماعياالجتماعي  للتسويقللتسويق  هلهل""متثلت إشكالية هذه املذكرة يف 
و من خالل فصول املذكرة و على ضوء الفرضيتني مت التوصل إىل النتائج  ""اجلزائر؟اجلزائر؟  يفيف  اإلعاقةاإلعاقة  ذويذوي
  :التالية

 :تفعيل برامج اإلدماج الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة لألسباب التاليةللتسويق االجتماعي دور كبري يف  .1

ü تبدأ   فإن برامج التسويق االجتماعييليقوم التسويق االجتماعي على مفهوم التوجه باملستهلك و بالتا
 .بدراسة الفئة املستهدفة و معرفة احتياجاا

ü  يعتمد التسويق االجتماعي على عناصر املزيج التسويقي و بالتايل فهو حيفز الفئة املستهدفة على تبين
   .السلوكات املرغوبة

ü اجلرب  يتم التغيري يف برامج التسويق االجتماعي بناءا على مبدأ الطواعية عكس القوانني املبنية على مبدأ
 .و العقاب

ü فوائد أكثر جاذبية ألفراد الفئة املستهدفة و فوائد للمجتمع ككل. 

ü  برامج التسويق االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة تستهدف أيضا أصحاب القرار يف وضع القوانني
 .و السياسات، و بالتايل هي تستطيع التأثري يف هذه القوانني من خالل املناصرة
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ى القوانني و االتفاقيات فقط يف تفعيل برامج اإلدماج لألشخاص ذوي اإلعاقة ال يكف االعتماد عل .2
 :لألسباب التالية

ü  ال تتفق مع احتياجات الفئة املستهدفة و أصحاب املصلحةصعوبة تطبيق القوانني اليت. 

ü استعمال أسلوب اجلرب يف تطبيق القوانني يؤدي إىل نتائج عكسية. 

ü  احتياجات الفئة املستهدفة يؤدي إىل رفض هذه القوانني و عدم تطبيقهاصياغة القوانني دون دراسة. 

ü  قل جاذبية بالنسبة للمجتمعأعدم وجود لتبادل املنافع يف تطبيق القوانني و فوائد. 

ü وضع القوانني جيب أن يصحبه وضع خطط و برامج و آليات لتنفيذ هذه القوانني. 

 :و استنادا إىل ذلك يوصى مبا يلي

  :التوصيات

 .من االهتمام و البحث يف اجلزائر إىل املزيد حيتاج موضوع التسويق االجتماعي •

ضرورة كربى يف إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة و كذا الربامج اليت استخدام التسويق االجتماعي  •
 .متس القضايا الصحية و االجتماعية يف اجلزائر

 .و تطبيع عالقتهم مع حميطهم املادي و االجتماعي يف اجلزائر ينبغي حتفيز إدماج املعوقني •

العاملني يف برامج إدماج ينبغي أن يكون هناك توفري دائم للمهارات و نظم التدريب تستهدف  •
     .هؤالء األشخاصمن أجل ضمان الفهم الكايف و االهتمام الحتياجات  األشخاص ذوي اإلعاقة
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