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Abstract  Keywords 

الل اإلعالنات التفاعلیة یساھم في تخلیص المتلقِّ من السلبیة في استقبال یمكن القول إن التسویق االجتماعي من خ
الرسالة اإلعالنیة وتجعلھ أكثر تفاعًال، والوصول إلى إحداث التأثیر المطلوب لیس بالعملیة السھلة حیث إنھ 

أسلوب یمكنھ من إقناع یتضمن العدید من الجوانب االبتكاریة التي یمكن أن تعبر عن الفكرة التي یتبناھا اإلعالن ب
لذا نالحظ االتجاه المتزاید الستخدام اإلعالنات التفاعلیة كوسیلة . المتلقِّ بقبول التوعیة االجتماعیة  بشكل أكبر

اتصال بالجمھور لتحقیق أھداف متعددة كتعزیز العالقة بین المتلقِّ والسلعة أو الخدمة أو تعزیز الصورة الذھنیة 
ومن ھنا جاءت أھمیة البحث في إلقاء الضوء على التسویق  .أو التأثیر على قرارتھ الشرائیة اإلیجابیة لدى المتلقِّ 

االجتماعي من خالل اإلعالن التفاعلي الذي یؤكد دور التكنولوجیا الحدیثة في تطویر الفكرة اإلعالنیة المقدمة 
وأكثر قدرة على تنمیة مشاركة المتلقي وتحقیق للمتلقِّ من خالل تبني نظاًما أكثر تعقیًدا وأكثر نفاذیة وانتشاًرا 

في ضوء أھمیة التسویق االجتماعي وفى ظل ندرة اھتمام الدراسات و .درجة أعلي من التفاعلیة واالتصال
فاعلیة بالعوامل المؤثرة على فاعلیة التسویق االجتماعي، تسعى ھذه الدراسة إلي تحدید العوامل المؤثرة على 

االستفادة من تكنولوجیا المختلفة في  لىإ الدراسةھدف توھكذا  .التسویق االجتماعي من خالل اإلعالن التفاعلي
االستفادة من تطویر الفكرة اإلعالنیة في تحقیق التأثیر زكذاك  لیة في التسویق االجتماعيالتفاع اإلعالنات

التعرف على المعاییر واالستراتیجیات الخاصة باإلعالن التفاعلي المتبعة باالضافة الى  المطلوب على المتلقي
  .على حمالت التسویق االجتماعيوتأثیرھا 

ى المتلقِّ من الوسائل یفترض البحث أن استخدام التسویق االجتماعي من خالل اإلعالنات التفاعلیة أكثر تأثیًرا عل
إن دراسة استراتیجیات اإلبداع في اإلعالن التفاعلي یساعد على ابتكار أشكال جدیدة إلعالنات التسویق و التقلیدیة

 .االجتماعي تبتعد عن النمطیة وتجذب االنتباه
الدراسة، یلیھ المنھج التحلیلي في یتبع البحث المنھج الوصفي في جمع المعلومات في الجانب النظري من 

  عالنیة بالدراسة والتحلیل، یلیھ المنھج التجریبي للتأكد من صحة  فروض البحثإلالتعرض لبعض النماذج ا

  اإلعالن التفاعلي   
Interactive 
Advertisement  

 التسویق االجتماعي
 Social Marketing 

   التفاعلیة
Interactivity 
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:Introduction  
یعتبر التسویق االجتماعي أحد المجاالت المتمیزة ذات الطابع 
الخاص في إطار التسویق بصفة عامة، فالتسویق لم یعد یعني السلع 

حیث "الخدمات، األفكار والقیم االجتماعیة "فقط وإنما امتد لیشمل 
 Socialإنھ أصبح من المعتاد أن نجد مصطلح التسویق االجتماعي

Marketing  وي على استخدام مبادئ علم التسویق والذي ینط
ومھاراتھ وكذلك كل أسالیب اإلبداع واإلبھار اإلعالمي لترویج 

  .أفكار أو قیم اجتماعیة أو سلوكیات مفیدة للمجتمع
حیث قدم  1970وقد بدأ األخذ بالتسویق االجتماعي كعلم في عام  

 Gerald، وجیرالد زلتمانPhilip Kotlerفیلیب كوتلر(كال من 
Zaltman  ( فكرة أن مبادئ التسویق التي تستخدم في تسویق

المنتجات العادیة للمستھلكین یمكن استخدامھا في تسویق األفكار 
واالتجاھات والسلوك، قد استخدم ھذا األسلوب في عدة مجاالت 
مثل حمالت تسویق تنظیم األسرة، حمالت اإلدمان وأمراض القلب، 

ات التي تقدم المنتجات التبرع بالدم واألعضاء؛ وألن الجھ
والخدمات االجتماعیة تستخدم عادة أسالیب تسویق تقلیدیة مع بعض 
الدعایة البسیطة أو بال دعایة على اإلطالق، فإن المنتج أو الخدمة 

  .تصل إلى قطاع محدد من الجمھور
ومن ھنا بدأت تظھر أھمیة التسویق االجتماعي في الموضوعات 

ض بھدف تغییر سلوكیات وعادات، االجتماعیة لخدمة جمھور عری
  . وتقدیم معلومات صحیحة وبسیطة یحتاجھا المجتمع

ونظًرا للتطور التكنولوجي الھائل الذى یشھده العصر من مختلف 
المجاالت وتقدم وسائل اإلعالن واالتصال وثورة وسائل االتصال 
الحدیثة، فإن العالم الیوم بسبب تكنولوجیا االتصال الحدیثة یعیش 

لة جدیده تتمیز بسمة أساسیة وھي المزج بین أكثر من مرح
تكنولوجیا اتصالیھ تمثلھا أكثر من وسیلھ؛ لتحقیق الھدف النھائي 
وھو توصیل الرسالة اإلعالنیة، ونظًرا لألھمیة المتزایدة لتكنولوجیا 
االتصال الحدیثة في المجتمع المعاصر وتجددھا وتطورھا المستمر 

صناعة اإلعالنیة، فإن ذلك یؤثر بشكل وشمولھا بكافة جوانب ال
واضح على عملیة إنتاج الرسالة اإلعالنیة، فالتطور التكنولوجي في 
مجال اإلعالن أصبح في یومنا ھذا یشمل الكثیر من الوسائل التي 
من خاللھا یمكن التفاعل مع اإلعالن بطریقة مباشرة أو غیر 

الل اإلعالنات مباشرة، ویمكن القول إن التسویق االجتماعي من خ
التفاعلیة یساھم في تخلیص المتلقِّ من السلبیة في استقبال الرسالة 
اإلعالنیة وتجعلھ أكثر تفاعًال، والوصول إلى إحداث التأثیر 
المطلوب لیس بالعملیة السھلة حیث إنھ یتضمن العدید من الجوانب 
االبتكاریة التي یمكن أن تعبر عن الفكرة التي یتبناھا اإلعالن 

أسلوب یمكنھ من إقناع المتلقِّ بقبول التوعیة االجتماعیة  بشكل ب
لذا نالحظ االتجاه المتزاید الستخدام اإلعالنات التفاعلیة . أكبر

كوسیلة اتصال بالجمھور لتحقیق أھداف متعددة كتعزیز العالقة بین 
المتلقِّ والسلعة أو الخدمة أو تعزیز الصورة الذھنیة اإلیجابیة لدى 

 .أو التأثیر على قرارتھ الشرائیة المتلقِّ 
ومن ھنا جاءت أھمیة البحث في إلقاء الضوء على التسویق 
االجتماعي من خالل اإلعالن التفاعلي الذي یؤكد دور التكنولوجیا 
الحدیثة في تطویر الفكرة اإلعالنیة المقدمة للمتلقِّ من خالل تبني 

وأكثر قدرة على تنمیة نظاًما أكثر تعقیًدا وأكثر نفاذیة وانتشاًرا 
  .مشاركة المتلقي وتحقیق درجة أعلي من التفاعلیة واالتصال

Statement of the problem 
  :أسباب اختیار مشكلة البحث

في ضوء أھمیة التسویق االجتماعي وفى ظل ندرة اھتمام الدراسات 
بالعوامل المؤثرة على فاعلیة التسویق االجتماعي، تسعى ھذه 

فاعلیة التسویق االجتماعي الدراسة إلي تحدید العوامل المؤثرة على 
  .من خالل اإلعالن التفاعلي

  :تكمن مشكلة البحث في اإلجابة على التساؤالت التالیة
  إلى أي مدى یمكن أن یساھم التسویق االجتماعي من خالل

اإلعالنات التفاعلیة في تدعیم العالقة بین المتلقِّ و إعالن 
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وتعزیز الصورة  علن عنھاالتسویق االجتماعى  أو الخدمة الم
  الذھنیة لدیھ؟

  كیف یمكن أن یساھم التصمیم الجید إلعالنات التسویق
  نتباھھ؟ااالجتماعي في التفاعل مع المتلقي وجذب 

  إلى أي مدى تؤثر التكنولوجیا الحدیثة في اإلعالنات التفاعلیة
في تطویر الفكرة اإلعالنیة  وخاصة األفكار المؤثرة في 

  المجتمع؟
Objectives 

  :لىإیھدف البحث 
  االستفادة من تكنولوجیا المختلفة في اإلعالنات التفاعلیة في

  .التسویق االجتماعي
  االستفادة من تطویر الفكرة اإلعالنیة في تحقیق التأثیر

  المطلوب على المتلقي
  التعرف على المعاییر واالستراتیجیات الخاصة باإلعالن

  .على حمالت التسویق االجتماعيالتفاعلي المتبعة وتأثیرھا 
 Hypothesis  

  یفترض البحث أن استخدام التسویق االجتماعي من خالل
اإلعالنات التفاعلیة أكثر تأثیًرا على المتلقِّ من الوسائل 

  .التقلیدیة
  إن دراسة استراتیجیات اإلبداع في اإلعالن التفاعلي یساعد

االجتماعي تبتعد على ابتكار أشكال جدیدة إلعالنات التسویق 
 .عن النمطیة وتجذب االنتباه

  إن التدفق التكنولوجي في العصر الحدیث أدى إلي ظھور
اتجاھات جدیدة في تصمیم اإلعالن التفاعلي مما یؤثر بشكل 

 .إیجابي في التسویق االجتماعي
Methodology 

یتبع البحث المنھج الوصفي في جمع المعلومات في الجانب النظري 
الدراسة، یلیھ المنھج التحلیلي في التعرض لبعض النماذج من 

عالنیة بالدراسة والتحلیل، یلیھ المنھج التجریبي للتأكد من صحة  إلا
  . فروض البحث
 Delimitations  

  :الحدود المكانیة: أوال
تفاعلیة متنوعة، تخدم أھداف  إعالناتمن خالل تحلیل 

  التسویق االجتماعي  
 :ةالحدود الزمانی: ثانیا

تحدد البحث في دراسة عدد من النماذج اإلعالنیة ابتداء من 
  .نتھاء البحثإوحتى فترة  2005عام 

 Terminology  
  : اإلعالن التفاعلي )1

بین اثنین أو أكثر مع وجود  ھو نوع من اإلعالنات التي تحدث
متبادل بینھم وبالتالي فإن فكرة التأثیر المتبادل آمر جوھري 

 .ودروري في تفھم ھذا المفھوم بدًال من التأثیر أحادي االتجاه
  :العصر التفاعلي )2

ھي الفترة التي شھدت تطور ھائل فى مجال االتصاالت 
ى شكل االتصال وتكنولوجیا المعلومات والتي كان لھا تأثیر كبیر عل

  .ومحتواه  وأسالیب إنتاجھ
 :التفاعـــــل )3

ھو نوع من الفعل الذى یحدث بین اثنین أو أكثر من األشیاء مع 
  وجود تأثیر متبادل بینھم

 : التصمیم المتفاعل )4
ً ھو نوع من أنواع اإلبداع لحوار ًا ما بین اإلنسان وبعض  ا تصوریّ

البیئة المحیطة  المنتجات الذكیة أو بین األنسان وبعض عناصر
  .والتي تلتقى وتصطدم بخبرة األنسان الیومیة

  ):Interactivity(التفاعلیة  )5

ًا في التجربة من خالل مشاھدة المواد  ّ ھي تداخل المستخدمین كلی
والتعلیق علیھا والمساھمة فیھا، فیستطیع المتلقِّ تغییر مسار العمل 

  .الفني
فیھا للمشاركین في عملیة التفاعلیة تطلق على الدرجة التي یكون 

االتصال تأثیًرا على أدوار األخرین واستطاعتھم تبادلھا ویطلق 
على ھذه الممارسة المتبادلة أو التفاعلیة وھي تفاعلیة بمعنى أن 

أن یأخذ ).أ(ھناك سلسلة من األفعال االتصالیة التي یستطیع الفرد 
ل یستقبل ویقوم بأفعالھ االتصالیة المرس). ب(فیھا موقع الشخص 

ویرسل في الوقت نفسھ وكذلك المستقبل وبذلك تدخل مصطلحات 
التحكم (و) الممارسة الثنائیة التبادل(جدیدة في عملیة االتصال مثل 

التفاعلیة في بعض أنظمة النصوص : ومثال على ذلك) والمشاركین
المتلفزة التفاعلیة تعني االتصال في اتجاھین بین المصدر والمتلقِّ 

أوسع االتصال المتعدد االتجاھات بین أي عدد من أو بصفة 
 ".المصادر والمتلقین

  )Interactive Design( التصمیم التفاعلي  )6
ھو التصمیم الذى یتیح للمستخدمین التفاعل بشكل أسھل مثل تمكین 
المستخدم من تغییر عناصر واجھة التصمیم وترتیب وتغییر الوان 

  .الخلفیة 
  : التسویق التفاعلي )7

یق التفاعلي یشیر إلى االتجاه المتطور في التسویق ویعنى التسو
شتراك المستھلكین عبر قنوات االتصال المختلفة للتسویق والتي ا

تتركز على سلوكیات المستھلك في الماضي والحاضر ویتمیز 
التسویق التفاعلي بالقدرة على جمع معلومات عن المنتج أو الخدمة 

 .لعمالءمن خالل التواصل بشكل اكبر مع ا
Theoretical framework  

  :مفھوم التسویق االجتماعي
یعد التسویق االجتماعي مفھوما خاصا بالمسئولیة االجتماعیة یقوم 
من خاللھ القائم بالتسویق بنشر فكرة أو قیمة أو نمط سلوكي 
ًا إحداث تأثیر معین في اإلطار المعرفي أو في سلوك األفراد  مستھدف

 :منھا وھناك العدید من التعریفات للتسویق االجتماعي
ھي عملیة تسویق أفكار تھدف إلى تغییر سلوك باستخدام التقنیات 

والتعاون مع صانعي القرار واالختصاصیین . واألسالیب التسویقیة
 .والمھتمین من خالل برامج تھدف إلحداث تغیر مجتمعي

التسویق االجتماعي ھو التأثیر على السلوك االجتماعي لمصلحة 
بشكل عام ولیس لمصلحة من یقوم  الجمھور المستھدف والمجتمع

 بالتسویق
التسویق االجتماعي ھو عملیة استخدام تقنیات التسویق التجاري 
للتأثیر على الرأي العام، بھدف حّث األفراد على اكتساب سلوٍك 
جدید من شأنھ أن یحّسن نوعیة حیاتھم وصحتھم، وبالتالي للنھوض 

 .بالمجتمع ككل
 :تسویقبدایات المفھوم االجتماعي لل

تنامى مفھوم التسویق االجتماعي فیما بعد الحرب العالمیة الثانیة 
حینما تحولت اإلدارة في الكثیر من المنشآت من المفھوم البیعي إلى 
المفھوم التسویقي، فبدًال من العمل على بیع ما یُنتج، حاولت اإلدارة 

ید أن تركز على نوع المنتج، وتبلور ھذا االتجاه الجد -ألول مرة–
في االھتمام بدراسة المستھلك كضرورة لنجاح المشروع حیث إن 
علیك بالعمل فقط دون انتظار النتائج، بل ابدأ حیثما تستطیع، 

عامل الزمن والمال والبدائل : مثل(واطرح بیاناتك ثم أضف علیھا 
فإن نظرتھم الیوم لك لم تعد مجدیة أمام االختالف والتنوع  )الممكنة

مستھلك، وھذا ما حدا بالكثیر من المنشآت الذى طرأ على ال
والشركات لتعدیل أھدافھا التسویقیة أو القیام بالبحث عن سبل افضل 

  .لالتصال بالمستھلك من اجل إرضائھ وتلبیة حاجاتھ
 :مبادئ التسویق االجتماعي وأسسھ

إن التسویق االجتماعي معنيٌّ بالقضایا واألفكار االجتماعیة  .1
لھ سلطة أو مكانة في المجتمع أھمیة  حیث یقرر شخص ما

غیر سلوك األفراد اتجاه ھذه القضیة تھذه القضیة ویسمح لھ ب
  . لكي یفید المجتمع ویرتقي بھ
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إن برنامج التسویق االجتماعي مصمم للتأثیر على السلوك  .2
  .اإلنساني على مجال واسع لتحقیق رقي المجتمع

ًا و .3 ًانجاح حمالت التسویق ال یتم قیاسھ مادیّ ّ   .لكن معنوی
إن حمالت التسویق االجتماعي تبدأ بالجمھور وتنتھي بھ  .4

فاالستراتیجیات المستخدمة یتم وضعھا بما یالئم توقعات 
  . الجمھور واحتیاجاتھ

إن التسویق االجتماعي یستخدم أسالیب وتكنیكات التسویق  .5
  .التجاري

 :ممیزات التسویق االجتماعي
. یقوم على التأثیر في السلوك االجتماعيإن ھذا النوع من التسویق 

فھو لیس لتحقیق منفعة للمسوقین أنفسھم بل لتحقیق المنفعة 
  .للجمھور المستھدف والمجتمع بشكل خاص

 یؤكد مدخل التسویق االجتماعي على أھمیة عملیة البحث .  
تتضمن عملیة البحث في مجال التسویق االجتماعي ثالَث نواحي 

 .دراسات الحالةباإلضافة إلى 

  
  عملیة البحث فى مجال التسویق االجتماعى )1(مخطط رقم 

تتناول دراسة السوق معرفة اتجاھات مجموعة من الجمھور 
وسلوكیاتھم، بھدف التعرف على احتیاجاتھا، لتیسیر عملیة تجزئة 

   .الجمھور المستھدف
  یعترف التسویق االجتماعي باألدوار المھمة لوسائل اإلعالن

  : ووسائل االتصال الشخصي
یتألف المزیج الترویجي االتصالي ألي حملة تسویق اجتماعي من  

وسائل االتصال الجماھیریة والشخصیة، وعادة ما یتألف ھذا 
اإلعالن والعالقات العامة والتسویق المباشر بجانب : المزیج من

األخرى،   نات المدفوعة، وغیر ذلك من الوسائل االتصالیةاإلعال
وقد أشار العدید من الممارسین إلى صالحیة الوسائل االتصالیة 
طالما ھدفھا ھو زیادة الوعي بالقضیة المطروحة، وتعد وسائل 

 .االتصال الشخصیة أفضل الوسائل في حالة التغییر السلوكي
 لى الجمھوریركز مدخل التسویق االجتماعي ع :  

ركزت بعض المداخل المستھدفة في الحمالت اإلعالنیة بشكل كبیر 
على الفكرة التي تروج لھا، وعلى عكس ذلك توجھ جھود التسویق 
االجتماعي إلى الجمھور، وھو أكثر اإلسھامات تمیًزا ألي برنامج 
اجتماعي، فأي حملة تسویق اجتماعي تبدأ بتحلیل الموقف 

مھ، ویمكن أن یؤدي ھذا التحلیل إلى تحدید والجمھور الذى یخد

 . المنتج كي یخدم ھذه االحتیاجات
 :مجاالت استخدام التسویق االجتماعي

تتمثل أھمیة التسویق االجتماعي في خلق رأي عام وداعم یحث 
المجتمع على المشاركة اإلیجابیة لحل قضیة ما أو مشكلة یتعرض 

المجتمع على البعد عن السلبیة لھا المجتمع، وذلك من خالل حث 
والال مباالة و یشجع كل فرد على أن یكون لھ دور في التغییر 

 .والتطویر
 عند الحاجة إلى نشر معلومات أو ممارسات جدیدة:  

یحتاج األفراد في الكثیر من المواقف إلى إعالمھم بالفرص 
والممارسات التي یمكن أن تساعدھم على تحسین مستوى معیشتھم، 

سبیل المثال یواجھ القائمون على التسویق االجتماعي في  وعلى
الدول النامیة، مشكلة في إقناع األفراد بأھمیة الرضاعة الطبیعیة 

والحفاظ على المیاه كذلك یقوم التسویق االجتماعي في الدول 
المتقدمة بمھمات أخرى تتعلق بنشر أفكار وسلوكیات مبنیة على 

  .أبحاث علمیة تفید المجتمع
االعالنیة التي تحث على  ابو ظبىومن ھذا المنطلق نجد حملة 

  ).1(توفیر المیاه كما في الشكل رقم 

  
  حملھ ابو ظبى االعالنیة المبتكرة لترشید استھالك المیاه ) 1(شكل رقم 

 عند الحاجة إلى التسویق المضاد:  
ثمة شركات في كثیر من الدول تشجع الجمھور على استخدام 

بالصحة؟ مثل السجائر والمشروبات الكحولیة، مما  منتجات ضارة
یسبب أضراًرا صحیة للجمھور ویبرز دور التسویق االجتماعي، 
وفى ھذه الحالة كي یعرض وجھة النظر المضادة بتوضیح اآلثار 

السلبیة التي تنعكس على الجمھور، جراء استخدام مثل ھذه 
  .المنتجات

عالني الذى یدعو ویمكن اإلشارة من خالل ذلك النموذج اإل
المدخنین عن التوقف عن التدخین؛ ألنھم السبب الرئیس إلصابتھم 

ویتضح ذلك من خالل اإلعالن التفاعلي في إحدى  بمرض السرطان
الشوارع وھو عبارة عن طفایة سجایر على شكل رئة ویتم تفاعل 

المدخن مع االعالن كأنھ یضع السجائر داخل الرئة، كما فى الشكل 
  ).2(رقم 

  
نموذج تفاعلى ألحد اإلعالنات التى تحث المدخنین  )2(شكل رقم 

 بالتوقف عن التدخین 
 عند الحاجة الى التفعیل  

في بعض األحیان نجد أن الجمھور یعرف ماذا ینبغي أن یفعل 
یدرك تسعة أفراد من بین كل : ولكنھ ال یفعلھ وعلى سبیل المثال

التدخین، لما لھ من أضرار قد  عشرة مدخنین، أن علیھم التوقف عن 
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ًا وتظھر  تسبب أمراًضا في القلب والرئة ولكنھم ال یفعلون شیئ
وظیفة التسویق االجتماعي في مثل تلك المواقف كوسیلة إلقناع 
الجمھور المدخن باالنتقال من مرحلة السلوك السيء إلى مرحلة 

 boxing الفعل، وھذا یظھر من خالل تصویر التدخین كأنھ وحدة
ویقوم المدخن بضربھا ومحاربتھا حتى یقضى على ھذه العادة 

  .)3(السیئة ویظھر ذلك من خالل الشكل رقم

  
نموذج تفاعلى ألحد اإلعالنات التى تحث المدخنین  ) 3(شكل  رقم 

 للتوقف نھائیا عن التدخین 
 :مفھوم حمالت التسویق االجتماعي وأنواعھا وخصائصھا

ویق  اتعریف حمالت التس اعي بأنھ ة " االجتم الیة عام الت اتص حم
راه   ع، ی االت المجتم ن مج ال م ي مج ر ف داث تغیی ى إح دف إل تھ
اه  ذب انتب الت ج ك الحم اول تل روري، وتح ھ ض ى أن احثون عل الب
ي  ة ف ات العام الن والعالق ي اإلع ات ف تخدام تكنیك ور، باس الجمھ

 .ترویج سلوكیات معینة تعود على المجتمع بالفائدة
دف حمالت  ودة تھ ود مخططة ومقص ي جھ اعي ھ التسویق االجتم

ددة  ات مح لوك جماع ر س إلى التعریف واإلقناع والتحفیز على تغیی
من الجمھور ألھداف غیر تجاریة تھدف إلى منفعة الفرد والمجتمع، 
وتتم خالل مدة زمنیة محددة، وتستخدم وسائل االتصال المتمثلة في 

  .خصيوسائل اإلعالن وأنشطة االتصال الش
ي  مات ف ن الس الت ویوضح ھذا التعریف ضرورة توافر عدد م حم

ال  كال االتص ین أش ا وب ط بینھ دم الخل اعي لع ویق االجتم التس
  :اإلقناعي المختلفة وتتمثل ھذه السمات في

  حمالت التسویق االجتماعي ھي أنشطة عمدیة ومقصودة
  .تسعى الى الوصول إلى أھداف محددة

 ماعي إلى جماھیر واسعة توجھ حمالت التسویق االجت
 . لتمیزھا عن أشكال اإلقناع الشخصي أو الجمعي

  تتم الحملة خالل مدة زمنیة محددة قد تمتد من عدة أیام إلى
 .أعوام

 تعتمد الحملة على توظیف وسائل االتصال المختلفة. 
ًا للجمھور والسلوك  وھناك تقسیمات متعددة تحدد نوع الحمالت وفق

دة الزم تھدف والم ذه المس ل ھ ي ك ھ ف ي إال أن اق الجغراف ة والنط نی
تھدف  التقسیمات یجب التمییز بین نوعین أساسیین وھما حمالت تس

 .تغییر السلوك الفردي وحمالت االرادة العامة
ًا للجمھور والسلوك  وھناك تقسیمات متعددة تحدد نوع الحمالت وفق

ھذه المستھدف والمدة الزمنیة والنطاق الجغرافي، إال أنھ في كل 
التقسیمات یجب التمییز بین نوعین أساسیین، وھما حمالت التي 

 .تستھدف تغییر السلوك الفردي وحمالت اإلرادة العامة
ھي تلك التي تسعى :الحمالت التي تستھدف السلوك الفردي: أوال

إلى إحداث تغییر إیجابي في معارف األفراد ومتجھاتھم وسلوكیاتھم 
ومثال على ذلك اإلعالنات التي  عیةمن أجل تحقیق التنمیة المجتم

تھتم بالصحة العامة وممارسة الریاضة ویتضح ذلك من خالل 

ومنظمة الیونیسیف ) NIKE(نموذج إعالن شركة نایكى 
)UNICEF (شكل كما فى الوالذى یشجع على ممارسة الریاضة

  ).4(رقم 

 
  )4(شكل رقم 

حملة تسویق اجتماعي تفاعلیة من منظمة الیونیسف وشركة 
  .تحث المارة على ممارسة الریاضةنایكي 

  :حمالت اإلرادة العامة: ثانیا
ي  ئولین ف ز المس تركز ھذه الحمالت على خلق إرادة جماھیریة تحف
ا، وتعرف  كلة م ة مش ات لمواجھ ض السیاس المجتمع على اتخاذ بع

اب الشرعیة أنھا مبادرات وإسھامات  دف اكتس منظمة ومصممة بھ
تراتیجیة  ة كاس كالت االجتماعی اه المش ة تج اندة الجماھیری والمس
ى  ى ال تعط یة وھ راءات السیاس الل اإلج ن خ ر م ق التغیی لتحقی
ى  ل تركز عل ًا، ب اھتماًما كبیًرا بالشخص الذى یمارس سلوًكا خاطئ

ة  ق بیئ ى خل اعد عل راءات تس اذ إج ع التخ ئولیة المجتم دعم مس ل
  .التغییر االجتماعي

ة : مثال على ذلك ى معامل ث عل ي تح اعي الت ویق االجتم حملة التس
ة  دم التفرق ا وع م بشر مثلن ى أنھ الضحایا الذین تعرضوا للسجن عل
ویق  ة التس الل الحمل ن خ بینھم وبین البشر الطبیعیین ویظھر ذلك م

  )5(كما فى الشكل رقم .االجتماعي في القطارات

  
حملة تسویق اجتماعي تفاعلي یحث على  )5(شكل رقم 

الذین تعرضوا للتعذیب وحت  معاملة الضحایا التعذیب 
 .المواطنین على معاملتھم انھم مثلنا وال فرق بیننا

ًا   :حمالت التغییر االجتماعي: ثالث
ى  دیث عل ي العصر الح ركزت معظم حمالت التغییر االجتماعي ف

راد األمور التي تتعلق بالمحافظة على ا ة األف ة ورفاھی لصحة العام
الت  درات وحم اطي المخ ع تع دخین، ومن ة الت الت محارب ل حم مث
ة  ة البیئی التغذیة الصحیة وحمالت الحفاظ على اللیاقة البدنیة والتنمی
الت  ن الحم ة م واع المختلف ذه األن دف ھ ي وتھ الح التعلیم واإلص

الح اال افي واإلص وعي الثق اعي االجتماعیة إلى نشر الثقافة وال جتم
  .واالقتصادي

ة  دول النامی ي ال اعي ف ر االجتم الت التغیی ن حم د م ر عدی ا ظھ كم
ات  دة والممارس ار الجدی ن األفك د م ر العدی دف نش ة بھ والمتقدم
رویج  ات والت د الفیروس یم ض ل التطع راد مث الح األف حیة لص الص
د  ف ض ري والعن ف األس دخین والعن ة الت رة ومحارب یم األس لتنظ

  .األطفالالمرأة وعمالة 
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لط  ذى یس اعلي ال اعي التف ومثال على ذلك اإلعالن التسویق االجتم
ًا  ًا واجتماعیّ كما الضوء على أضرار عمالة األطفال على الطفل نفسیّ

  )6(رقم فى الشكل 

  
إعالن تفاعلي یدعو المتلقین على التبرع من  ) 6(شكل رقم 

  أجل إنھاء عمالة األطفال
علیھا تصمیم حمالت التسویق  األسس والمبادئ التي یقوم

 :االجتماعي
الت  میم حم د تص ا عن ن توافرھ د م یة، الب ھناك عدة عناصر أساس

 :التسویق االجتماعي حتى تتمكن من تحقیق أھدافھا وھى
االھتمام بالشكل األساسي بعملیة البحث والتوجھ إلى : أوًال 

  :المستھلك
اب  اعي اكتس ویق االجتم ار التس ات، یتضمن البحث في إط المعلوم

عن أفراد الجمھور المستھدف، وذلك من خالل المقابالت المتعمقة، 
ن  ع م اعي ینب ویق االجتم ث إن التس ة حی ات المناقش ومجموع
استكشاف، العوامل الداخلیة لدى الفرد القابلة لتحولیھا إلى سلوكیات 
ویق  ة التس ویر حمل ار وتط اعي الختی تمنح الفرصة للمسوق االجتم

لكى یقوم المسوق االجتماعي باستكشاف تلك العوامل االجتماعي، و
البد من دراسة الجمھور عن قرب، مع األخذ في االعتبار التأثیرات 
ف یفكر  أثیرات، وكی ذه الت یحدث ھ ن س لوك، وم ى الس المختلفة عل
ارات  ث إجراء اختب ة البح من عملی ا تتض األفراد اتجاه السلوك، كم

دمات ات والخ ائل والمنتج ن الرس ل م ور  لك دیمھا للجمھ ل تق قب
بة  تراتیجیة المناس ار االس ي اختی ث ف ذا البح اعد ھ تھدف، ویس المس
الل  ن خ للجمھور، مما یزید من احتمالیة نجاح الحملة ونرى ذلك م
ق  ن طری ال ع لبي لألطف دخین الس ي تصف الت ة الت الحملة اإلعالنی

 )70كما فى الشكل رقم.اآلباء واألمھات

     
یوضح االثار السلبیة لتدخین االباء  اعالن) 7(شكل رقم 

  واالمھات امام اطفالھم
  :تحدید األھداف السلوكیة: ثانیا

داث  و إح اعي ھ ویق االجتم الت التس ي لحم دف األساس د الھ یع
رد  یس مج تھدف ول ور المس لوك الجمھ ي س ة ف رات ملموس تغیی
ب  ة، ویتطل وع الحمل ول موض داتھم ح ارفھم ومعتق ي مع تأثیرات ف

د د األھ لوكي تحدی ر الس ا وراء التغیی عي فیم لوكیة الس اف الس
ور  لوك الجمھ ة لس ة الدینامیكی ى الطبیع وال ً إل وب وص المطل

 .المستھدف
ف  و العن دان وھ م البل ي معظ ًرا ف لوًكا منتش الُن س ویُظِھُر ھذا اإلع
ت  ل فقام یة الطف ى نفس ھ عل ة عن رار الناتج ال واألض د األطف ض

د مؤسسة إسبانیة بالتعاون مع الیون ة لتزوی ة إعالنی ل حمل یسیف لعم
لوصول للمساعدة كما فى األطفال ضحایا سوء المعاملة وسیلة آمنة ل

  .)8(شكل رقم 

  
إعالن تفاعلي استُخدمت فیھ إحدى  ) 8(شكل رقم 

كمحاولة لتزوید األطفال  استراتیجیات التسویق االجتماعي 
  .ضحایا سوء المعاملة وسیلة آمنة للوصول للمساعدة

 :وضع أساس نظري للحملة: ثالثا
تعانة  ن االس اعي م ویق االجتم الت التس مم حم البد لمص
انیة  وم اإلنس ن العل روع م دة ف ن ع تقاة م لوكیة مس ات س بنظری
كأرضیة خصبة تبنى علیھا تطبیقات التسویق االجتماعي مع مراعاة 
ة  ع نظری ب م ا یتناس ًا محدًدا خاصة بھ أن لكل قضیة اجتماعیة سیاق

 .محددة
 :التبادل: رابعا

ائع  د ب ن تواج ر ع و یعب وق، وھ ي الس ًا ف دیّ ا تقلی ادل مفھوًم یعد التب
ن  ویق، ویمك ى التس ة إل د الحاج ا یزی افع مم ادالن المن تٍر یتب ومش
دم  ث یق اعي، حی ویق االجتم ال التس ي مج وم ف ك المفھ ق ذل تطبی
تھدف  ور المس اه الجمھ ى یتبن ا حت ً لوًكا معین اعي س وق االجتم المس

ى  یة، وف ة شخص ى منفع تھدف عل ور المس ل الجمھ ل یحص المقاب
ي  ل ف یة تتمث ة شخص ى منفع اعي عل وكذلك یحصل المسوق االجتم
ة  میم حمل د تص تحسین ظروف المجتمع ومستوى معیشتة، فمثًال عن
تفید  رد یس إن الف راض ف د األم ن أح ة م اعي للوقای ویق اجتم تس

اعي  وق االجتم ل المس ذلك یحص رض، وك ن الم ن م ى بالتحص عل
ن  ا م ب علیھ ا یترت فائدة تتمثل في حمایة المجتمع من األمراض وم
خسائر، أو تصمیم حملة تسویق اجتماعي عن أضرار السرعة أثناء 
قیادة السیارات وضرورة المشي ببطء ویحصل المسوق االجتماعي 

یر رة ضحایا الس ن كث  .على الفائدة التي تتمثل في حمایة المجتمع م
  ).9( شكل رقم

  
إعالن تفاعلي یحث سائقي السیارات بتوخي  ) 9(رقم  شكل

وان السرعة الفائقة قد تودى بیھم في  الحذر والسیر ببطء 
  المستشفیات

  :المؤثرات: خامسا
ار  ي االعتب ذ ف اعي أن یأخ وق االجتم ى المس ب عل یج
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ور  لوك الجمھ ى س ؤثر عل ن أن ی ن الممك ذى م ؤثر، وال عنصر الم
اح  الي نج تھدف وبالت ن المس ث ع ھ البح ب علی ذلك یج ة، ول الحمل

الي  لوك الح ا الس ا بینھ لوكیات فیم ة وراء س تماالت الكامن االس
 .واستخدام االستراتیجیات المناسبة

  :والمؤثرات نوعان
 لوكیات  :المؤثرات الخارجیة روج لس ي ت ات الت مل الجھ وتش

اه  ذب انتب مضادة للسلوك المرغوب والتي یمكن أن تحاول ج
  .عن ھدف الحملة الجمھور بعیًدا

 ادات و  :المؤثرات الداخلیة ا الع وتتمثل في عدة عناصر منھ
ؤثر  ا ت باع، وجمیعھ التقالید، القدرة على المخاطرة، قوة اإلش

  .بشكل مباشر على سلوك الفرد
  :االھتمام بالمتغیرات البیئیة المحیطة: سادًسا

ي  ذ ف ي أن تأخ اعي ینبغ ویق االجتم الت التس إن حم
ا البی اعد اعتبارھ ث تس لوكي، حی ر الس ا التغیی دث فیھ ي یح ة الت ئ

دات  ى الفرص والتھدی رف عل ي التع ة ف ل البیئی ذه العوام دراسة ھ

ذه  تمل ھ وب، وتش لوكي المطل التي تؤثر على االستجابة للتغییر الس
 :المتغیرات البیئیة على

 وتعني القوانین والتشریعات التي  :عوامل سیاسیة أو قانونیة
 تحكم عمل المؤسسات المختلفة 

 ة : عوامل اقتصادیة ة بتكلف دائل مقارن مثل انخفاض أسعار الب
ّي السلوك المرغوب   .تبن

 ة ة واجتماعی ل ثقافی دات  :عوام اییر والمعتق ي المع وتعن
  .الخاصة بأفراد الجمھور المستھدف والجماعة المحیطة

 دیموجرافیا ل ال ل ( :عوام ودة داخ ددة الموج ات المتع العرقی
  )المجتمع

 تج وإنتاجھ،  :عوامل التكنولوجیة وترتبط بطریقة تغلیف المن
بعض  اعي مصحوبة ب ویق االجتم ة التس ت حمل وذلك إذا كان

 .یة الملموسةالمنتجات الماد

  
  التسویق االجتماعىالمتغیرات البیئیة المحیطة بحمالت  )2(مخطط رقم 

 :إعالن التسویق  االجتماعي التفاعلي
تكمن أھمیة إعالن التسویق االجتماعي التفاعلي في وظیفتھ 
االجتماعیة فیما یساھم بھ في عملیات التعلیم والتثقیف للفرد 

القتناء السلع أو الخدمات أو فكرة معینة تساعده  معلوماتوإعطائھ 
على تغییر نمط الحیاة وأسلوب المعیشة ومستویات الدخل رغم أنھ 
إعالن غیر ربحي ولذلك تھدف اإلعالنات التفاعلیة غیر الربحیة 
إلى تحقیق منافع اجتماعیة متنوعة للفرد والمجتمع مثل إعالنات 

ینة أو خدمات متعددة حمایة المستھلك والحصول على سلع مع
وكذلك اإلعالنات التي ترشد المواطنین أو الجمھور للمؤسسات 
الخیریة التي تقدم الرعایة اإلیوائیة أو اإلعالنات التي تفید الصالح 
العام كاإلعالنات التي تعمل على المحافظة على البیئة والصحة 

ین العامة أو المؤسسات التي تقدم خدمات لحمایة ورعایة المواطن
والجمھور لحل مشكالتھم بصورة سریعة خاصة بعد تفاقم 
المشكالت البیئیة واالجتماعیة ومع ظھور الكثیر من المشكالت 
واألزمات التي تحتاج إلى تسلیط االضواء علیھا في محاولة 
الحتوائھا عن طریق تكثیف الجھود المتواصلة التي تستخدم في 

  .وسائلھا المھمةاإلعالن التفاعلي االجتماعي كوسیلة من 
خصائص اإلعالنات التسویق االجتماعي التفاعلیة بوصفھ وسیلة 

  :إعالنیة أكثر فاعلیة
التي جعلت  األسبابتعتبر النواحي التفاعلیة والعالمیة من أھم 

اإلعالن التفاعلي أداة تسویقیة اجتماعیة إعالنیة ضخمة بالمقارنة 
بالوسائل التقلیدیة األخرى، ففي بدایات اإلعالن التفاعلي تنبأ 
الباحثون بأنھ سوف یكون ھناك تغیر وتحول في التسویق 
االجتماعي باإلعالنات التقلیدیة إلى التسویق االجتماعي باإلعالنات 

وفي الحقیقة أن التفاعل لیس مفھوًما جدیًدا؛ ألن ھذا  التفاعلیة
  .المفھوم تم تطبیقھ في العقد الماضي االستبیانات وسؤال الجمھور

ومن المؤكد أال تكون اإلعالنات التفاعلیة إال وسیلة إبداعیة مبتكرة 
تحتضن وتوفر أفكاًرا وأداًء وإمكانات اتصال مبتكرة وإبداعیة 

مین علیھ والمتعاملین معھ والحریصین على ترقى إلى مستوى القائ
تطویره، ولذلك فإن اإلعالنات التفاعلیة بوصفھا وسیلة اتصال ال 
یمكن أن تكون تقلیدیة وعلیھ فإنھ لیس وسیلة شعبیة كما ھو الحال 
بالنسبة لوسائل اإلعالن التقلیدیة، فإعالنات التفاعلیة تتمیز بخواص 

 .إلعالن التقلیدیةمقارنة بوسائل ا فریدةتكاد تكون 
وھذا ال یعني أن وسائل اإلعالنات التقلیدیة ال تتمتع بخواص التفرد 
وإنما المقصود بذلك اإلعالنات التفاعلیة خصوصیات تملیھا علیھا 
قوى وعوامل كثیرة، إال أننا بشكل عام نتوجھ إلبراز الخصائص 

ما  ومن أبرز الخصائصالممیزة عن اإلعالنات التقلیدیة المألوفة، 
  :یلي

أن القوة اإلقناعیة لإلعالنات التفاعلیة في حث المتلقِّ على التفاعل 
إما عن طریق االنفراد أو مجتمعین : تعمل من خالل طریقتین اثنین

  .معا
وھى الطریقة المركزیة وتعتمد على المنطق  :فالطریقة األولى

حیث یقوم شخص في ھذه الطریقة بالتوسع في المعلومات 
اإلعالن ویتأمل فیھ من منطلق الموافقة السابقة ولكي  المتضمنة في

تتحقق ھذه الحالة من التوسع ینبغي أن یكون لدى ھذا الشخص 
اھتمامات ودوافع في صلب الرسالة اإلعالنیة المعنیة وفي ھذه 
المرحلة بالذات فإن المتطلب الرئیس لحدوث التفاعل ھو جودة 

، فاألشخاص لن الرسالة اإلعالنیة وأن یكون اإلعالن جذ ب للمتلقِّ
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یقوموا بعملیة التفاعل مع اللوحة اإلعالنیة إال اذا كانت الرسالة 
اإلعالنیة في اإلعالن اھتمامھم بالدرجة األولى، وھنا تظھر أھمیة 
اإلعالن التفاعلي في منح المتلقین القدرة على االختیار واالستجابة 

استھداف  لإلعالن المحبب إلیھم باإلضافة إلى قدرتھ على
  .مجموعات معینة والوصول إلى أفراد معنین

فھي تعتمد على المشاعر وطرق : أما الطریقة الثانیة
  الجذب المتلقین للرسالة اإلعالنیة

  اإلعالن التفاعلي یتطلب أعلى درجات اھتمام من حیث
التصمیم والصورة والصوت والحركة والرسالة اإلعالنیة 

  .أن تكون مثیرة لالنتباهفالرسالة اإلعالنیة مثًال یجب 
  استخدام المؤثرات المرئیة في اإلعالن یسمح للمتلقین بأن

 .یحصلوا على الرسالة اإلعالنیة بشكل أسرع
  قدرة اإلعالن التفاعلي على توصیل كم ھائل من المعلومات

 .یتجاوز الزمان والمكان ومن مصادر متعددة
  المرسل استطاع اإلعالن التفاعلي من تحطیم الحدود بین

 .والمستقبل
  على االحتفاظ بالعمیل وجذب انتباھھم التفاعليقدرة اإلعالن 

 :تأثیر التفاعلیة على استراتیجیة االجتماعیة والثقافیة 
على التأثیر القوى للثقافة  البشریةویؤكد علم دراسة المجتمعات 

على السلوك، كما یؤكد علم السیاسة على ھیاكل الحكم وممارسة 
السلطة أما علم االجتماع فإنھ یدرس تأثیر النظام االجتماعي على 
سلوك الجماعة وتقدم ھذه العلوم یعتبر أساًسا بطبیعة العمل البشرى 

ا وال یوجد شك أن كال العوامل االجتماعیة والثقافیة  ً تكفل خطوط
لتوجیھ السلوك البشري فإن مثل ھذه العوامل الخارجیة یمكن أن 
تھیئ أساًسا الفتراض أنھ یمكن للفرد تحدیدھا أو التحكم فیھا أن ما 

تتطلبھ استراتیجیة ثقافیة اجتماعیة فعالة ھو أن تحدد وسائل اإلقناع 
فیة والقواعد المسئولة عن السلوك االجتماعي، أو المتطلبات الثقا

للعمل الذى سوف یحكم األنشطة التي تحاول وسائل االتصال أن 
تحققھا لذا فإن إحدى االستراتیجیات الراسخة ھي تصور التوقعات 
االجتماعیة التي سیحدث داخلھا العمل مع تقدیم تعریفات ثقافیة عن 

  . أي تصرفات ستكون مناسبة
ة من خالل وتستخدم ھذه االستراتیجیة بكثرة في الحمالت اإلعالنی

ًا أو أحد كبار المسئولین إلثارة  تعیین شخصیة معروفة جماھیریّ
  . الحماس والتعاون من جانب المنظمات المختلفة وأفراد الجمھور

االجتماعیة الثقافیة على  استراتیجیةویكمن تأثیر التفاعلیة على 
إحداث تفاعل متبادل بین الشخصیة محور االھتمام وبین العمیل 

 SMSالتي قد تكون عبر البرید اإللكتروني أو رسائل المستھدف و
.  

أنواع حمالت التسویق االجتماعي التفاعلیة التي تدعو إلى 
 :التغییر
أنھ یمكن تصنیف نماذج التغییر االجتماعي التي " كوتلر"یرى 

  األربعةیسعى التسویق االجتماعي إلحداثھا إلى النماذج 
ھناك العدید من القضایا االجتماعیة التي یمكن أن تجذب العمل 

االجتماعي وقد تھدف بعض القضایا إلى عالج مشكلة اجتماعیة 
مثل تعاطي المخدرات أو التلوث البیئي أو المطالبة ببعض الحقوق 

لجماعات معینة في المجتمع وتھدف كل قضیة إلى تحقیق ھدف 
یتضمن إحداث تغییر في سلوك اجتماعي، وھذا الھدف االجتماعي 

  : األفراد كما یلى
   

  
  أنواع حمالت التسویق االجتماعي التفاعلیة التي تدعو إلى التغییر) 3(مخطط رقم 

   Congnitive Change:حمالت التغییر المعرفي
تھدف بعض حمالت التسویق االجتماعي التفاعلي إلى التغییر 

، مااالجتماعي إلى تزوید األفراد بمعلومات وزیادة وعیھم بقضیة 
أي العمل على إحداث التغییر المعرفي وھذا النوع من الحمالت 
المعلومات العامة أو التعلیم العام یشمل تلك الحمالت التي تتعلق 

الطعام المختلفة والعمل على زیادة وعي  بالقیمة الغذائیة ألنواع
األفراد بأھمیة التغذیة الصحیة أو العمل على إعطاء معلومات 
لألفراد عن كیفیة التعرض لإلصابة بمرض ما أو حثِّ الصغار 
السن على ضرورة الحصول على التعلیم العالي وھذا النوع من 

ألنھا ال  الحمالت یعتبر أسھل أنواع الحمالت التغییر االجتماعي؛
تھدف إلى إحداث تغییر عمیق في السلوك وإنما یتحقق ھدفھا في 

  .االجتماعیة بالقضیةإعطاء األفراد المعلومات التي تتعلق 
ومما یُالحظ أنھ على الرغم من سھولة ھذا النوع من حمالت 
التغییر االجتماعي وبساطتھ إال أنھ قد یفشل في تحقیق أھدافھ في 

دم القدرة على الوصول إلى الجماھیر بعض األحوال بسبب ع
المستھدفة أو عدم إشباع حاجاتھم أو عدم اختیار الوسائل المالئمة 
للوصول إلى الجماھیر المستھدفة فعلى سبیل المثال الحملة 
اإلعالنیة للجمعیة الملكیة لمنع القسوة على الحیوان مؤسسة غیر 

الحیوانات ربحیة للحفاظ على صحة الحیوان والتي تدعو مربیي 
   .بأن یقوموا باالھتمام بھم وتسلیتھم؛ ألنھم یحتاجون إلى ذلك

 
  إعالن تفاعلي احدى حمالت التغییر المعرفي )10(شكل  رقم 

   Change in action:حمالت تغییر الفعل
تھدف إلى إقناع اكبر عدد ممكن من األفراد للقیام بعمل معین من 
خالل وقت محدد ومن ھذه الحمالت تلك التي تھدف إلى إقناع 
األفراد بضرورة التطعیم للوقایة من بعض األمراض أو حث 

ًا لجدول التطعیمات الذى تحدده  األمھات على تطعیم األطفال وفق
أو الموافقة لتنظیف البیئة المراكز الصحیة أو التبرع بالدم 

 . والمحافظة علیھا
فالحمالت التي تتطلب فعًال ال تتطلب فقط إخبار الجماھیر 
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وإعطائھم معلومات بل حثھم على عمل أو فعل ما وقد یتطلب ھذا 
الفعل أو العمل بعض المصروفات أو الوقت أو الجھد وھذا مما قد 

لى الجھة التي تحث یمنع األفراد من االقبال علیھ ومن ھنا یجب ع
تشمل تغطیة النفقات  قدعلى التغییر وتطلبھ أن توفر الحوافز التي 

والمصروفات التي قد یتطلبھا الفعل أو العمل المطلوب من األفراد 

كنوع من التشجیع لألفراد على تبني الفكرة أو السلوك المطلوب، 
والذى یحث المواطنین على   Chooseفعلى سبیل المثال إعالن 

وقف قیادة السیارات وأن یقوموا باستبدالھا بالدراجات للمحافظة ت
  .على البیئة وعلى الھواء

  
 إعالن تفاعلى احدى حمالت تغییر الفعل  )11(شكل  رقم 

 Behavioral change: حمالت التغییر السلوكي
أنماط السلوك وھى ما  بعضتھدف إلى حث االفراد على تغییر 

تعرف بالحمالت السلوكیة ومن أمثلتھا الحمالت التي تحث األفراد 
على االقالع عن التدخین أو الحد من االستھالك أو تغییر عادات 
الطعام والشراب للتخلص من الوزن الزائد والدھون وتعتبر ھذه 
الحمالت من أصعب الحمالت حیث یصعب تغییر أنماط السلوك 

ت التي دأب األفراد على القیام بھا لفترات طویلة وھذا النوع والعادا
من الحمالت یعتبر اصعب من النمطین السابقین من الحمالت، 
حیث یجب على األفراد أن یتخلصوا من عادات قدیمة وأن یتعلموا 
عادات حدیثة على سبیل المثال الحملة اإلعالنیة التي تحث  

لھ من آثار سلبیة على صحة المدخنین للتوقف عن التدخین لما 
 .أطفالھم وقد یؤدي التدخین السلبي إلى موت أطفالھم

 
 إعالن تفاعلى عن اضرار التدخین  )12(شكل رقم 
 change in values: حمالت تغییر القیم

تنظیم االسرة  حمالتتھدف إلى تغییر القیم والمعتقدات مثل 
وینخفض معدل النجاح إلى حد كبیر في ھذا النوع من الحمالت 
حیث یصعب تحریك القیم والمعتقدات التي یحتفظ بھا األفراد منذ 

 .فترة زمنیة طویلة
ھذا النوع من الحمالت  فيوقد تلجأ الجھات التي ترغب في التغییر 

بتغییر قیمھم  إلى استخدام القوانین والتشریعات التي تلزم األفراد
ومعتقداتھم والتي ال یمكن أن یغیروھا من تلقاء أنفسھم وبشكل 

  .تطوعي

وھو من أصعب أنواع التغییر االجتماعي الذى تستھدف أحداثھ 
  :مفاھیم التسویق االجتماعي مثل

نحو الخرافات  اتجاھاتھمالحمالت التي تدعو األفراد إلى تغییر 
ثین من اقترح نموذًجا لمراحل والمعتقدات البالیة وھناك من الباح

  .عملیة التغییر االجتماعي
التفاعلي مرادف  االجتماعيوھناك من یرى أن إعالنات التسویق 

إلعالنات  التسویق غیر الھادف للربح بمختلف أشكالھ وصوره 
حیث یضع في اعتباره رغبات المتلقِّ من خالل تفاعلھ مع المجتمع 

ًا أو الذى یعیشھ دون إلحاق ضرر بیئي ب ھ سواء كان ضرًرا مادیّ
ًا في ظل اإلحساس بالمسئولیة االجتماعیة بالمسئولیة  معنویّ
االجتماعیة كذلك فإن ھناك رأیا آخر ینادى بأن دور إعالنات 
التسویق االجتماعي یجب أن یشمل على الجانب االقتصادي 
واالجتماعي مًعا حیث إن الجانب االقتصادي یعمل على رفع 

یشة وتحسین أسالیبھا وذلك من خالل الشعور مستویات المع
بحاجات جدیدة ثم التوجیھ اإلنتاجي نحو إنتاج السلع والخدمات التي 
تشبع ھذه الحاجات أما الجانب االجتماعي  إلعالنات التسویق 
االجتماعي التفاعلي فھو یعمل على ترقیة أسالیب اإلعالن وتحقیق 

  .تفاعل أفضل من قبل المتلقیین
االجتماعي التفاعلي  التسویقالمفھوم االجتماعي إلعالنات  لذلك فإن

یعتبر من أكثر المفاھیم مالءمة للمنظمات االجتماعیة والتي ال 
تھدف للربح حیث إنھ یستلزم األخذ في الحسبان الحاجات والرغبات 

   .الخاصة للمتلقِّ وكذلك اھتماماتھ
ورغم ھذا فھناك مشكلة مھمة تواجھ إعالنات التسویق االجتماعي 
التفاعلي بالنسبة للمسئولیات االجتماعیة للنشاط التسویقي وھى 
التناقض في طلبات المتلقین من حیث المصالح الشخصیة والمصالح 
العامة باإلضافة إلى المسئولیات االجتماعیة لإلعالنات التسویق 

ن ھناك مسئولیات أخالقیة تتمثل في التمسك االجتماعي التفاعلي فإ
بمعاییر ومبادي سلوكیة أخالقیة عامة في أداء أوجھ النشاط 

   .التسویقیة مما یحقق مصالح المنظمة في األجل الطویل

 :تأثیر اإلعالنات التسویق االجتماعي التفاعلي
ھناك تأثیرات مھمة حدثت في نھایة القرن العشرین أھمھا 

االتصال وما أحدثتھ من تأثیرات على كافة المجاالت تكنولوجیا 
وفي مجال التسویق االجتماعي كأن لھذه التكنولوجیا تأثیرات معینة 

  .وتظھر ھذه التأثیرات في مجال التسویق الترویجي
آثار متعددة على األنشطة المختلفة وعلى  للتكنولوجیایمكن القول إن 

ناك أیًضا تأثیر للتكنولوجیا الممارسات االجتماعیة المتعلقة بھا وھ
  :على أنشطة التسویق االجتماعي والتي یمكن أن تتمثل فیما یلى

  یؤدى التطور التكنولوجي من وقت آلخر إلى تعدیل أھمیة
  .بعض الخدمات والمنتجات أو االفكار أو تقلیلھا

  یؤدي التطور التكنولوجي إلى تغییرات جذریة في المزیج
 .التسویقي بمختلف عناصره 
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  للتكنولوجیا بعض اآلثار السلبیة على نمط حیاة األفراد وطریقة
تفكیرھم مما یجعل للتسویق االجتماعي دوًرا كبیًرا في إقامة 
حمالت تدعو فیھا إلى مكافحة مثل ھذه اآلثار وأبرزھا حمالت 

بكثافة وحمالت الحفاظ على البیئة  التكنولوجیاسلبیات استخدام 
 . وغیرھا من الحمالت

  تزاید حاجة المجتمع لبعض الخدمات واألفكار الجدیدة وظھور
الكثیر من المستحدثات، نتیجة ھذا التطور التكنولوجي مما 
یعمل على أن تھتم بحوث التسویق بالتركیز على ھذه الخدمات 
واألفكار والعمل على خلق االستجابة المطلوبة عن طریق 

  .تھیئة اإلعالن واالتصال ودورة لإلعالن بھا
  وإذا أضفنا إلى العوامل السابقة عوامل أخرى لھا تأثیر وبعض

ھذه العوامل األخرى تعد عوامل ھامة ویمكن لإلدارة أن تساھم 
بدور فیھا وأھمھا العوامل غیر التسویقیة مثل اإلمكانیات المالیة 
والقوى البشریة وتأثیرھا على دور التسویق االجتماعي 

سمعة الحسنة للمنظمة التي وفعالیتھ مثل الصورة الطیبة وال
  .تقوم ببعض األدوار لما لھا من دور في تنمیة المجتمع 

Results 
اإلعالنات التفاعلیة لھا القدرة على توصیل رسائل التسویق  .1

 .االجتماعي بشكل كبیر وأكثر فاعلیة
ساعد تطور تكنولوجیا المعلومات في مجال اإلعالنات  .2

تقنیات جدیدة لتوصیل الرسالة التفاعلیة على استحداث 
 .اإلعالنیة الخاصة بمجاالت التسویق االجتماعي

استخدام اإلعالن التفاعلي في مجاالت التسویق االجتماعي  .3
بالتكنیكات المختلفة یساھم في نجاح حمالت التسویق 

 .االجتماعي بشكل كبیر
یحقق اإلعالن التفاعلي في مجاالت التسویق االجتماعي  .4

ة من خالل معاییر شكلیة كغرابة الفكرة عنصر الجاذبی
 .والشكل وتحقیق أساسیات التصمیم وإبھار الوسائط

التطور التكنولوجي الھائل عمل على تنوع الخامات  .5
والتقنیات التي یمكن استخدامھا ودمجھا مع اإلعالن التفاعلي 

إلى حد یصعب حصره مع مالحقة ما استجد من أسالیب 
 .ومواد

 –تفاعل اإلنسان مع اإلنسان : سالیب ھيالتفاعلیة ثالثة أ .6
 .تفاعل اإلنسان مع اآللة –تفاعل اإلنسان مع الرسالة 

تزاید حاجة المجتمع لبعض األفكار الجدیدة التي تساھم في  .7
 .تغییر العادات السلبیة في ظل التطور التكنولوجي

ٌ في حثِّ المتلقِّ على التفاعل  .8 ٌ إقناعیة لإلعالن التفاعلي قوة
  .ر من غیره من وسائل اإلعالنمعھ أكث

الدمج بین ممیزات اإلعالن التفاعلي ومجاالت التسویق  .9
االجتماعي یحقق أعلى مستوى من التأثیر السیكولوجي 

 .بالرسالة اإلعالنیة والتأثیر اإلیجابي على المتلقِّ 
Recommendations  

ضرورة تطویر البحث وتحسینھ في التسویق االجتماعي  .1
  .تخطیط برامج التسویق االجتماعي وخاصة أبحاث ما قبل

ضرورة تطویر معاییر جمیع مجاالت التسویق االجتماعي،  .2
ذلك من خالل استمرار عقد المؤتمرات العلمیة والتطبیقیة في 

  .مجال التسویق االجتماعي
ضرورة القائم على اإلعالن للسعي إلى التمیز واإلبداع في  .3

التطور التكنولوجي تصمیم اإلعالنات التفاعلیة واستغالل 
  .وتوظیفھ بشكل سلیم یخدم مجاالت التسویق االجتماعي

االھتمام باستخدام اإلعالنات التفاعلیة في مجاالت التسویق  .4
االجتماعي لما لھا من  قدرة كبیرة على جذب االنتباه والفھم 

 .واإلقناع للرسالة اإلعالنیة
لصعوبات التأكید على الجمع بین البساطة والفاعلیة لتالفي ا .5

التي من الممكن أن یواجھَھا المتلقِّ عند تعرضھ للرسالة 
 .اإلعالنیة

االستفادة من التطور التكنولوجي الھائل لمجاالت ضرورة  .6
التسویق االجتماعي وعلى فریق العمل في مجال تصمیم 

اإلعالن التفاعلي أن یكون على درایة باألسالیب التكنولوجیة 
 .اج الرسالة اإلعالنیةوالتقنیات المستخدمة في إنت

ُھ عن طریق  .7 على مصمم اإلعالن َصْقُل بنائھ المعرفي وتنمیت
متابعة تطور البیانات والمعلومات الخاصة بمجال تخصصھ 

 .واستخدامھا لتحقیق اإلبداع الخاص بھ
زیادة الدراسات المختصة بتصمیم اإلعالن التفاعلي في إنتاج  .8

التكنولوجیة مجاالت  التسویق االجتماعي واألسالیب 
 .والتقنیات المستخدمة

ُ الجوانبِ الثقافیة واالجتماعیة  .9 على مصمِم اإلعالِن مراعاة
واالقتصادیة للمجتمع المصري والعربي عند تصمیم حمالت 

 .التسویق االجتماعي  التفاعلي
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